
BODZAY ZOLTÁN 

Míg a Rózsában az esemény ün-
nepélyes részét tartották, addig 
a városházán már a szokásos 
munkát kezdték el a képviselők 
a megbízólevelük és az esküok-
mányok átvétele után.

A KERÜLET 
MINDENEKELŐTT
Az eseményen jelen volt Kunhal-
mi Ágnes országgyűlési képvise-
lő, Szaniszló Sándor polgármes-
ter, dr. Molnár Ildikó címzetes 
főjegyző, dr. Molnár Gábor, a 
helyi választási bizottság elnöke, 

Mester László, a kerület korábbi 
polgármestere, valamint a man-
dátumot nyert képviselők, a ke-
rületi intézmények vezetői és a 
meghívott vendégek.

Köszöntőbeszédében Kun-
halmi Ágnes emlékeztette a 
jelenlevőket a választási küz-
delmekre, ugyanakkor felhívta 
a figyelmet az elkövetkező fel-
adatokra, hiszen – mint mondta 
– egy csodálatos kerület ügyeit 
kell továbbvinni. 

– A következő öt évben az a 
feladatunk, hogy a meglévő kere-
tek között mindent megtegyünk 
azért, hogy jól működjön és fej-
lődjön a kerületünk. Ideológiai 

különbségek soha nem hátrál-
tathatják ezt a fejlődést. A közjó 
mindenekfelett és a XVIII. kerü-
let mindenekelőtt – tette hozzá a 
kerület országgyűlési képviselője.

FEJLŐDJÖN ÉS 
SZÉPÜLJÖN
Dr. Molnár Gábor körzeten-
ként ismertette az önkormány-
zati választások eredményét, s 
egyben megköszönte azoknak 
a munkáját, akik részt vettek a 
lebonyolításban és a kiértékelés-
ben. A helyi választási bizottság 
elnöke külön kiemelte a jegyző-
könyvezést, annak nem csupán 

naprakész, hanem percre kész 
hibátlan vezetését, továbbá an-
nak a mintegy húsz dolgozónak 
a munkáját, akik a választást kö-
vető napon éjjel 2 órától segítet-
ték a helyi választási bizottságra 
zúduló óriási mennyiségű adat 
feldolgozását. Elmondta, hogy 
a XVIII. kerületben a választás 
érvényes és eredményes volt, ha-
táridőben lezárult, és ismételni 
egyetlen esetben sem kell. 

– A most felálló képviselő-tes-
tületnek a megválasztott polgár-
mester vezetésével azért kell dol-
goznia, hogy szeretett városunk, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre a 
jövőben is fejlődjön és szépüljön, 

mind élhetőbbé váljon az itt lakók 
számára. Ha ez megvalósul, akkor 
elmondhatjuk, hogy mindannyi-
an nyertesek vagyunk – hangsú-
lyozta dr. Molnár Gábor.

TARTJÁK AZ 
ÍGÉRETEIKET
Szaniszló Sándor a köszöntőbe-
szédében azt kívánta az új kép-
viselőknek, hogy öt év múlva, a 
mandátumuk lejárta után ered-
ményesnek mondhassák majd a 
most elkezdődő önkormányzati 
ciklust. A XVIII. kerület új pol-
gármestere röviden ismertette a 
programban megjelölt elemeket. 

– Abban bízom, hogy mind-
annyian tudjuk majd tartani 
azokat az ígéreteket, amelyeket 
a választási kampány során tet-
tünk, hiszen erre alkottunk egy 
közös programot. A folyamat-

ban lévő beruházásokat befejez-
zük, illetve ezek mellett sort kell 
kerítenünk a fővárossal együtt 
olyan fejlesztésekre, amelyek te-
kintetében sok esetben évtizedes 
lemaradásunk van. Ilyen az Ül-
lői út és a Nagykőrösi út felújí-
tása, az 50-es villamos vonalán a 
kocsik lecserélése, a tömegköz-
lekedési járművek korszerűsíté-
se – mondta Szaniszló Sándor. 

A polgármester hozzátette: 
mindehhez erős szövetséges 
lesz Budapest új főpolgármeste-
re, aki a XVIII. kerületet fontos 
városrésznek tekinti. Karácsony 
Gergely segítséget ígért annak 
a célkitűzésnek az eléréséhez, 
hogy Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre öt év alatt ismét eljusson 
az átlagos fővárosi fejlettségi 
szintre, ami más, szerencsésebb 
kerületekben már tetten érhető. 
  Folytatás a 3. oldalon
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„Egy csodálatos kerület  
ügyeit kell továbbvinni”
 
Esküt tettek az újonnan megválasztott önkormányzati képviselők 

�KÉT HELYSZÍNEN, A RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LETI TERMÉBEN TARTOTTÁK MEG AZ ALAKULÓ ÜLÉSÜKET OKTÓBER 30-ÁN A MINTEGY KÉT HÉTTEL 
KORÁBBAN MEGTARTOTT ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON MANDÁTUMOT NYERŐ XVIII. KERÜLETI 

KÉPVISELŐK. 

A DIÁKOK IS ÁTÉLHETIK

A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN a Béke téri 
kopjafánál tartotta az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rendezett megem-
lékezését október 22-én Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre önkormányzata. Heilauf Zsuzsanna, 
a Tomory Lajos Múzeum vezetője emlékezte-
tett, hogy a Béke téri megemlékezés a XVIII. 
kerületi közösség identitásának fontos eleme. 

AZ OLVASÁS IDEJE

KÜLÖNLEGES KÖNYVAJÁNLÓT állítottunk össze 
olvasóinknak. Az őszi Országos Könyvtári Na-
pok keretében Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
könyvbarátai írókkal, költőkkel találkozhattak 
a könyvtári rendezvényeken. Fodor Beatrix, 
a Pestszentimrei Könyvtár vezetője arra kérte 
a szerzőket, hogy maguk ajánlják műveiket, 
kifejezetten a XVIII. kerületi olvasóknak.

SZENT IMRE SZOBRA

AZ ÁTHELYEZETT SZENT IMRE-SZOBOR meghitt 
avatásának-áldásának lehettünk tanúi a Pest-
szentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébá-
nia kertjében október 7-én. Jól választottak 
új helyet a szobornak a templomkerten belül, 
amikor úgy döntöttek, hogy a fák közül az 
utca felőli legforgalmasabb oldalra helyezik, 
ahol sokkal többen láthatják az alkotást. 

A KERTVÁROS

A LOKÁLPATRIOTIZMUS SZÉP PÉLDÁJÁVAL szem-
besülhettünk a Brassó Utcai Általános Iskolában 
október 7-én. Itt rendezte meg az önkormányzat 
és a Tomory Lajos Múzeum Szeleczky Zoltán 
Volt egyszer egy kertváros című könyvének 
a bemutatóját, amelyre közel száz vendég 
érkezett, bizonyítva a Szent Imre-kertvárosiak 
napjainkig tartó ragaszkodását környezetükhöz. 

AZ EGÉSZSÉG KÖRE

ÚJ FUTÓPÁLYÁT, FUTÓKÖRT ADTAK ÁT a 
Brenner-parkban október elején. A kerületiek 
egészségét is szolgálja a jövőben az az 500 
méteres futópálya, amely az elmúlt évek során 
megszépült Brenner-parkban épült. A meg-
nyitót követően sok-sok kerületi ismerkedett a 
pályával. A „futókör” akár a kerületi sportosok új 
törzshelyévé válhat az elkövetkező időszakban.

15. oldal 15. oldal4. oldal 7. oldal 9. oldal 11. oldal 15. oldal

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu



2 3

VÁROSKÉP p 2019. november 5. XXVIII. évfolyam 19. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu VÁROSKÉP p 2019. november 5. XXVIII. évfolyam 19. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Letették az esküjüket az új alpolgármesterek és bizottsági tagok KÖZÉLETA kerületből is csatlakoztak a „72 óra kompromisszum nélkül” akcióhozKÖZÉLET

BODZAY ZOLTÁN 

A „72 óra kompromisszum 
nélkül” elnevezésű önkéntes 
akciót hazánkban a három 
történelmi keresztény egyház 
szervezi. Úgy hirdetik, hogy 
exkluzív kalandtúra a Magyar 
Katolikus Egyház, a Magyar-
országi Református Egyház és 
a Magyarországi Evangélikus 
Egyház szervezésében.

Országszerte fiatalok ki-
sebb-nagyobb csoportjai 
három napon, azaz 72 órán 
keresztül végeznek ilyenkor 
közhasznú feladatokat: intéz-
mények, játszóterek felújítá-
sát, erdőtakarítást, szociális 
segítségnyújtást, kulturális 
műsorok szervezését külön-
böző közösségeknek, köztük 
fogyatékkal élőknek és idő-
seknek.

SZÍNESEBBET 
AKARTAK
Pestszentlőrinc-Pestszentim-
rén idén két helyszínen ta-
lálkoztunk október 12-én az 
akció résztvevőivel. Az egyik 
a Gölle utcai játszótér volt a 
Lakatos- lakótelepen, ahol a 
szervező Ricsóka-Müller Gyön-
gyi és Vargáné Gedei Anikó 
volt. A helyszínen megtudtuk 
tőlük, hogy a kezdeményezés-
ben a XVIII. kerület évről évre 
részt vesz egy-egy kerületrész 
megszépítésével. Azért esett 
a választás most a Gölle utcai 
játszótérre, mert úgy látták, 
hogy az ottani kombinált ját-
szóeszköz nagy élményt nyújt 
a gyerekeknek, de az egyszínű 
barnasága túl komor. 

Ezért arra vállalkoztak, 
hogy kékkel, zölddel, sárgá-
val és pirossal élénkítik fel a 

hangulatvilágát. A munkához 
csatlakoztak a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Gimnázium diák-
jai és néhány további önkéntes, 
így összesen mintegy huszan 
dolgoztak a Lakatos-lakótelep 
játszóterén. A szervezők hang-
súlyozták, hogy a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
mindig szívesen csatlakozik 
hasonló városszépítő akciók-
hoz, mint amilyen például az 
önkéntes kertészkedés vagy az 
erdőkben és a környékükön a 
szemétszedési akció is. 

FIATALOK 
RÉSZVÉTELÉVEL
A festékeket és a szerszámokat 
a Városgazda Zrt. adja az ak-
cióban részt vevőknek immár 
nyolcadik esztendeje. A közös-
ségépítő feladatokhoz alkal-
mas helyszíneket is ők szokták 
megadni az országos jelentke-
zés alkalmával, majd ezekhez a 
munkákhoz csatlakoznak ön-
kéntesen a fiatalok. 

A közösség számára hasz-
nos tevékenységek között 
általában egy-egy játszótér 
eszközeit vagy valamelyik 

közintézmény kerítését festik 
le. Olyan munkákat tűznek 
ki célul, amelyekhez nem kell 
különösebb szakértelem, így 
a fiatalok is el tudják végezni. 
Arra pedig különös hangsúlyt 
fektetnek, hogy amit lekennek, 
az színes és érdekes legyen. 

A jelek szerint a környékbe-
liek örültek a Lakatos-lakótele-
pen a fiatalok szépítő tevékeny-
ségének, mert reggel, amikor 
hozzáláttak a munkához, az 
egyik épületből egy néni köszö-
netképpen keksszel és cukor-
kával kínálta a diákokat, hogy 
jobban menjen a munka. 

PADOKAT 
FESTETTEK
A másik XVIII. kerületi hely-
színen, a Havanna-lakótelepen, 
a Kondor Béla sétány Margó 
Tivadar utca felé eső részén egy 
újabb, mintegy tízfős önkéntes 
csapat munkálkodott. Havasi 
Zoltántól és Kiss Róberttől, az 
itteni szervezőktől megtudtuk, 
hogy az akció keretében ők a 
Kondor Béla sétány egy részén 
az ugyancsak megkopott pa-
dok átfestését vállalták diákok 
részvételével. Elmondták, hogy 
minden évben részt vesznek az 
akcióban, amelynek keretében a 
Havanna-lakótelepen korábban 
az óvodák kerítéseit festették le 
az önkéntesek segítségével. 

�A „72 óra kompromisszum nélkül” kezdeményezés keretében a XVIII. 
kerületben a Gölle utcai játszótéren és a Kondor Béla sétányon mun-
kálkodtak az október 11–13-i hétvégén önkéntes fiatalok a környezet 

szépítéséért.
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SZÍNESÍTETTÉK  
A JÁTSZÓESZKÖZÖKET 

ÉS A PADOKAT
Önkéntesek dolgoztak a Lakatos- és a Havanna-lakótelepen

Nagy dolgokra képesek
A „72 óra kompromisszum nélkül” fő célja a fiatalok, első-
sorban a középiskolás és az egyetemista korosztály moz-
gósítása arra, hogy október második hétvégéjén tegyék 
szabaddá magukat, és segítsenek ott, ahol szükség van 
rájuk, a munkájukra. Ugyanakkor az is cél, hogy felhívják a 
társadalom figyelmét a fiatalok erejére, elkötelezettségére, 
lelkesedésére, segítőkészségére.

MEGVÁLASZTOTTÁK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÚJ TISZTSÉGVISELŐIT

Négy főállású alpolgármestere lesz a kerületnek a jövőben
Folytatás az 1. oldalról

Az új polgármester és az 
önkormányzati képviselők es-
kütétele, valamint az esküok-
mányok átvétele után az ülés a 
polgármesteri hivatal képvise-
lő-testületi termében rendele-
talkotással folytatódott. A na-
pirendi pontok között szerepelt 

többek között a képviselő-tes-
tület szervezeti és működési 
szabályzatának a módosítása, 
a képviselők tiszteletdíjáról, 
juttatásairól, költségtérítéséről, 
valamint a bizottsági tagok és a 
tanácsnokok díjazásáról szóló 
önkormányzati rendelet mó-
dosítása. 

A képviselő-testület létrehoz-
ta a bizottságait, megválasztotta 
a bizottságok tagjait, a Pestszen-
timrei Városrészi Önkormány-
zat tagjait és a tanácsnokokat, 
valamint a négy új alpolgármes-
tert, akik mindegyike főállásban 
tölti be a tisztségét a jövőben. 
A polgármester első helyettese 

Ferencz István lett, aki többek 
között a bölcsődék, óvodák és a 
szociális létesítmények gazdája. 
Társadalompolitikai alpolgár-
mester lett Somody László, aki 
a nemzetiségi önkormányzatok, 
a civil szervezetek, az egyházak 
és a sportegyesületek működé-
sét felügyeli. Kőrös Péter a vá-

rosfenntartás, városüzemeltetés 
ügyeit viszi, míg Petrovai László 
a városfejlesztést és a Fővárosi 
Önkormányzattal való kapcso-
lattartás feladatát kapta. A te-
rület fontosságát hangsúlyozva 
az egészségügy felügyeletét Sza-
niszló Sándor a saját feladatkö-
rébe sorolta.

A frissen megválasztott al-
polgármesterek és valamennyi 
új tisztségviselő letette az es-
küt a városháza üléstermében. 
Mindezeket követően a képvi-
selő-testület zárt ülésen tulajdo-
nosi döntéseket hozott az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági 
társaságokkal kapcsolatban. 

A program célja a fiatalok, elsősorban a középiskolás és az egyetemista korosztály mozgósítása

Képviselői fogadóórák
SZANISZLÓ SÁNDOR
polgármester
MSZP, polgarmester@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330

FERENCZ ISTVÁN
alpolgármester
Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén
15–18 óra között a Demokratikus
Koalíció képviselői irodájában
(Üllői út 493.)

KŐRÖS PÉTER
alpolgármester
MSZP
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján
10–12 óra között a Kondor Béla
Közösségi Házban.

PETROVAI LÁSZLÓ
alpolgármester
Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025, petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

SOMODY LÁSZLÓ
alpolgármester
Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Minden hónap első keddjén 17–17.45, 
Kerekerdő óvoda.

BANGA ZOLTÁN
LMP, 06-30-779-6786
banga.zoltan1@gmail.com 
Előzetes egyeztetés alapján.

BAUER FERENC
Fidesz–KDNP, 06-159-9592
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

DABASI OTTÓNÉ
Demokratikus Koalíció
06-20-592-4800 
evadabasiO4@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

DÁMSA JÓZSEF LAJOS
Fidesz–KDNP, 06-20-412-2850
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 
18–19
óra között a Kandó téri iskolában.

FEHÉR GÁBOR
MSZP, 06-20-335-1708
feherg4@gmail.com
Minden kedden 16–18 óra között
a Darus utcai iskolában, minden
pénteken 16–18 óra között a Gloriett
sportiskolában. További napokon
előzetes egyeztetés alapján.

GALGÓCZY ZOLTÁN
Fidesz–KDNP, 06-30-851-9059
Előzetes egyeztetés alapján

KASSAI DÁNIEL
Független, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10–14 óra között
a képviselői irodában (Üllői út 483.).

KÁDÁR TIBOR
Fidesz–KDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén
17–18.30 között a Vörösmarty
iskolában, minden hónap 2. péntekjén
17–18.30 között a Piros iskolában.

KISS RÓBERT
Fidesz–KDNP
kisrob@freemail.hu
06-20-572-6681
Előzetes egyeztetés alapján.

LÁNG ISTVÁN
Demokratikus Koalíció
06-30-951-7227
lang.istvan01@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN
Fidesz–KDNP, 06-30-942-7379
levai.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAI TIBOR
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu 
Fogadóóra: Minden hónap első 
péntekén 17-19 óra között a Jobbik 
Üllői út 489. alatt lévő irodájában, 
vagy sürgős esetben telefonon.

NAGY BALÁZS
Momentum
06-20-206-7355
nagy.balazs.istvan@gmail.com 
Előzetes egyeztetés alapján.

NAGY KÁROLY
Momentum
nagy.karoly@momentum.hu
www.facebook.com/nagykaroly.
momentum
Előzetes egyeztetés alapján.

PÁL NORBERT
MSZP, 06-20-458-2551
palnorbert.pestimre@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

SZARVAS ATTILA SÁNDOR
Fidesz–KDNP
06-30-455-7479
Előzetes egyeztetés alapján.

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP, 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

Sz.: 8–16, P.: 8–12
 ...............................................................................

XVIII. KERÜLETI 
KORMÁNYHIVATAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13-17, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

 ...............................................................................

KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-16 óráig

Szerda: 12-20 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig

Péntek: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu és 
a www.1818.hu internetes 

oldalon, valamint a 1818-as 
telefonszámon van lehetőség.

 ...............................................................................

PESTSZENTIMREI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

1188 Nemes u. 14.
Tel: 290-8493, 297-5619)
Ügyfélfogadás: H.: 10-18, 

K.: 8-16, Sz.: 8-18, Cs.: 8-16, 
P.: 7-12

Pestszentimrei referensi 
iroda

Tel: 294-1685
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat
(www.bp18.hu)

 ...............................................................................

KÖZJEGYZŐK
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

 ...............................................................................

ZSEBŐK ZOLTÁN  
SZAKRENDELŐ
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINTÉR KÁLMÁN  
SZAKRENDELŐ
Nemes u. 18

www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210

 ...............................................................................

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.  
Tel.: 292-9212

 ...............................................................................

TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

 ...............................................................................

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.

Tel.: 294-1011
 ...............................................................................

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtökén 17–19 óra között az 
MSZP székházban (Üllői u. 337.). 
Minden hónap második csütörtökén 
16–18 óra között az Ady E. u. 
83/B alatti képviselői irodában. 
Bejelentkezés a 205-3045-ös te le-
fonszámon hétköznapokon 14–18 
óra között.
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Csak egy erős európai közösség védhet meg KÖZÉLETÁtélhetővé kívánják tenni a történeti kutatások eredményeitKÖZÉLET

A rövid, de hatásos programot 
a téma két kerületi szakértője, 
Keviczky Csilla rendőr hadnagy 
és Fábián Mónika rendőr zászlós 
tartotta. Amellett, hogy felhívták 
a figyelmet a drog veszélyeire, 
arra is rávilágítottak, hogy haj-
lamosak vagyunk azt gondolni, 
saját gyermekeink nem kerül-
hetnek kapcsolatba a droggal, 
ilyen csupán távoli helyeken, 
másokkal történhet meg. 

Óriási tévedés ez, erre egy jó 
neveltetést kapott lány esete is 
rácáfolt. Mint a filmben látott 
történetből kiderült, a rossz tár-
saságba keveredett lány nem-
csak fogyasztó, hanem terjesztő 
is lett, amiért letöltendő szabad-
ságvesztést kapott. Azt, hogy 
mennyire jelen van a drog a 
környezetünkben, jól szemlélte-
ti az is, hogy a BRFK munkatár-
sai csak az idei első félévben 110 

ezer adagnyi kábítószert vontak 
ki a fővárosi piacról.

A bemutatott harmincper-
ces filmben megszólalt Zacher 
Gábor toxikológus is: „A KSH 
felmérése szerint egy felnőtt 
naponta átlagosan hét percet (!) 
beszél a gyermekével. Fontos te-
hát, hogy ez az időtartam jóval 
hosszabb legyen, és ha a kábító-
szerről beszélünk gyermekeink-
kel, akkor el kell mondanunk, 

hogy ezek a szerek visszavon-
hatatlanul megváltoztatnak, rá-
adásul úgy, hogy abba már nem 
tudunk beleszólni.” 

A toxikológus a kábítószer 
használatát az orosz ruletthez 
hasonlította: „Nem lehet tud-
ni, hogy a pisztoly csöve mikor 
van üresen, és mikor van benne 
golyó.” Ezzel arra utalt, hogy a 
kábítószerek összetétele folya-
matosan változik, ami miatt 
gyakran az előállítók sincsenek 
tisztában a hatásaikkal. 

Van kiút – erről Szabó Győző 
beszélt a filmben, aki könyvet is 
írt a szerhasználói időszakáról. 
A népszerű színész elmesélte, 
hogy kilépett ebből a közegből, 
az életet választotta.

Oláh-Paulon László alezre-
des, a BRFK Bűnmegelőzési 
Osztályának vezetője lapunk-
nak elmondta: 

– A fővárosban mintegy hat-
száz általános és középiskolába 
szeretnénk eljutni. A célunk az, 
hogy minél több szülő találkoz-
zon ezekkel a gondolatokkal. 
A programunk három pilléren 
nyugszik, a szülők mellett sze-
retnénk megszólítani a pedagó-
gusokat és a gyerekeket is.

-gönczöl-

TEMESI LÁSZLÓ 

Csaknem félszázan gyülekeztek 
a temetőben Krepuska Géza sír-
jánál, köztük néhány diák a Pest-
szentimrei Ady Endre Általános 
Iskolából, akik kis műsort adtak. 
Pándy Tamás, a Széky Társaság 
elnöke az ezt követő ünnepi be-
szédében elmondta: fel akarják 
hívni a figyelmet azokra, akik a 
saját korukban tízezreket gyó-
gyítottak meg, például Krepuska 
Gézára, aki már az egyetemi évei 
alatt kimagasló eredményeket 
mutatott fel. 

A FÜLGYÓGYÁSZAT 
MEGTEREMTŐJE
– Ő készített Magyarországon 
elsőként mikroszkópos metsze-
tekről fényképfelvételt – mond-
ta Pándy Tamás. – Az egyetem 
elvégzése után a fülgyógyászat 
felé fordult, arra tette fel az életét, 
hogy megtanítsa egy ország és 
Európa orvosainak, milyen ko-
moly kóreseteket okoznak a fü-
leredetű betegségek. A legapróbb 
részletekig kidolgozta a hozzájuk 
tartozó összes gyógyítási módot 
is. A Krepuska-iskola fogalom 

volt. Százezernél több gyógyult 
betege, új operációs technikái, 
hatezer aggyal kapcsolatos mű-
téte volt, s a nevéhez fűződő 
legjobb halálozási mutatók Eu-
rópa kiemelkedő fülészévé tették. 
Több mint száz tanulmánya, több 
ezer bemutató operációja, cik-
kei, előadásai és a Fülgyógyászat 
című 1936-os könyve alapján ki-
mondhatjuk, hogy megalkotta a 
modern magyar fülgyógyászatot. 
Nyugdíjazásakor megkapta a leg-
magasabb magyar orvosi díjat, a 
Balassa-emlékérmet. 

SZŐLÉSZETI 
EREDMÉNYEK
A megemlékező kitért Krepus-
ka Géza szőlészeti tevékenysé-
gére is.

– Igazi polihisztor is volt. 
A homoki szőlők fejlesztésé-
ben elért eredményeinek kö-
szönhetően pótolni lehetett a 

filoxéra miatt elpusztult hegyi 
szőlőket, azokkal azonos minő-
ségű homoki szőlőket adott át a 
magyar borászatnak. Az ő köz-
vetítésével terjedt el Magyaror-
szágon a cabernet bor is. A mai 
Pestszentlőrincen, majd Pest-
szentimrén volt szőlőbirtoka. 
Krepuska Géza a gyümölcsne-
mesítéseivel díjakat nyert. Nóg-
rád megyei birtokát Trianon 
után, 1920-ban átcsatolták az 
akkor alakított Csehszlovákiá-
hoz. Évekig kérelmezte a vissza-
csatolást mindhiába, ám amikor 
az antantdelegáció egyik angol 
tisztje megsüketült, ő operálta 
meg sikeresen. A tiszt erre meg-
ígérte, hogy megpróbálja elérni 
a vezetőinél, hogy a helyszínen 
újra állapítsák meg a tényeket, 
és ekkor kiderült: színmagyar 
települések kerültek Csehszlo-
vákiához. 1924-ben Genfben 
döntöttek arról, hogy Somoskő-
újfalu és Somoskő visszakerül 

Magyarországhoz. A „hazaté-
rés napját” ma újra ünneplik a 
két településen, megemlékezve 
Krepuska Géza „segítő kezéről”. 

Pándy Tamás után dr. Tamás 
László professzor, tanszékveze-
tő egyetemi tanár elődjének 

máig ható szakmai eredménye-
iről szólt pár szót, majd meg-
koszorúzták az 1949. október 
15-én elhunyt Krepuska Géza 
sírját. 

Temesi

KÖZLEMÉNY
A hideg időjárás veszélyei

A hideg időjárás veszélyei közül a kihűlés, a fagyás és a 
szén-monoxid-mérgezés kockázatára hívjuk fel az olva-
sók figyelmét. 

A kihűlés, a fagyás veszélye nemcsak a szabadban tartózkodókat 
fenyegeti, a baj elégtelen fűtésű helyiségekben is bekövetkezhet. A 
hideg időjárási feltételek között fokozottan ügyeljünk a környe-
zetünkben élő gyenge, idős emberekre. Az idősek többsége nem 
rendelkezik olyan jövedelemmel, amely minden esetben megfe-
lelően fedezi a rezsiköltségeket. Éppen ezért alig fűtött, esetleg 
fűtetlen lakásban is kénytelenek élni, ami bizonyos idő után az 
egészségi állapot romlásához vezet.

A rendőrség kéri a hozzátartozókat és azokat az állampolgáro-
kat, akik közelében idős személyek élnek, hogy látogassák gyak-
rabban őket, és hívják fel a figyelmüket a veszélyekre. 

Az utcán ugyancsak nagyobb odafigyelésre lesz szükség, mert 
akár 10–20 percnyi földön fekvés is a szervezet lehűléséhez vezethet. 
A közhiedelemmel ellentétben ilyenkor alkoholt fogyasztani külö-
nösen veszélyes, mivel nem ellensúlyozza az alacsony hőmérséklet 
okozta veszélyeket, sőt nagy mennyiségben megbéníthatja a szerve-
zet hőtermelését, tehát elősegíti a test gyors és életveszélyes kihűlését.

A nagy hidegben sokan ellenőrizetlen, az égéstermék elvezeté-
sét nem biztosító berendezéseket, barkácsolt fűtési megoldásokat 
alkalmaznak, ez pedig súlyos szén-monoxid-mérgezéshez, tragé-
diához vezethet. Ha a helyiségben tartózkodók fejfájást, szédü-
lést, hányingert, rosszullétet észlelnek, gondoljanak a mérgezés 
lehetőségére, szellőztessenek, és hívjanak segítséget.

Amennyiben tudnak olyan emberről, akit kihűlés veszélyez-
tethet, kérjük, tegyenek bejelentést a 107-es vagy a 112-es köz-
ponti segélyhívó számon, amelyek ingyenesen hívhatók.

BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

MEGEMLÉKEZTEK 
1956 ÁLDOZATAIRÓL

A DIÁKOK IS ÁTÉREZHETIK 
Koszorúzással emlékezett 1956-ra a kerület

GYERMEKEINK VÉDELMÉBENKOSZORÚZÁS A KEREPESI TEMETŐBEN
Krepuska Gézára és Széky Endrére emlékeztek

A szovjetek hadüzenet nélkü-
li gyors és kegyetlen támadása 
1956. november 4-e hajnalán 
kezdődött el hazánk ellen, ami-
nek nyomában ártatlan áldoza-
tok és reményvesztettség ma-
radt. A túlerővel szembenéző 
fegyveres csoportok az életüket 
is kockáztatták, és sokan áldo-
zatokká váltak a szabad hazáért, 
Magyarország függetlenségéért 
folytatott harcban. A tragédiára 
és az 1956-ban elesett hősökre 
és civil áldozatokra emlékez-
tek november 4-én a Hargita 
téri 56-os emlékműnél a Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre ön-

kormányzata által a nemzeti 
gyásznap alkalmából rendezett 
eseményen. 

A koszorúzással és műsorral 
egybekötött megemlékezésen 
jelen volt Kunhalmi Ágnes or-
szággyűlési képviselő, Szaniszló 
Sándor polgármester, Ferencz 
István, Kőrös Péter és Somody 
László alpolgármester, Hod-
ruszky Csaba a XVIII. kerületi 
Kormányhivatal képviseletében, 
valamint az 1956-os forradalom 
és szabadságharc résztvevői és 
hozzátartozói, a kerületi intéz-
mények vezetői, a pártok és civil 
szervezetek képviselői.

Szaniszló Sándor a beszédében 
emlékeztetett 1956 októberi nap-
jaira, amikor a diktatúra jelenében 
a hatalom birtokosai az új idők 
uraiként viselkedtek, és azt hitték, 
ha uralják a múltat, amit átírhat-
nak tetszésük szerint, és uralhatják 
a jelent, akkor övék lesz a jövő is. 
A polgármester elmondta, hogy 
abban a helyzetben egy kis ország 
bátorsága sajnos nem tudta meg-
állítani az idegen elnyomás lánc-
talpas hadosztályait, az európai 
népek támogatásának hiányában 
a sok áldozat ellenére is elveszett a 
magyar szabadság. 

– Arra tanítanak minket no-
vember 4-e eseményei, hogy ki-
zárólag egy népek sokaságából 
álló erős európai közösség képes 
megadni az idegen elnyomás 
elleni védelmet. Ha ilyen van, 

csak az Európai Unióra számít-
hatunk, ezt tartsuk szem előtt – 
hangsúlyozta Szaniszló Sándor.

A Fröhling-pékségnél vá-
rakozó egykori civil áldozatok 
emlékére kerületi diákok hu-
szonegy mécsest helyeztek el 
az emlékműnél, majd az ön-
kormányzat nevében Szaniszló 
Sándor és Kunhalmi Ágnes, a 
Politikai Foglyok Országos Szö-
vetsége nevében Csürke Károly, 
Litavszky Pál és Kovács Lajos, a 
XVIII. kerületi Kormányhivatal 
nevében Hodruszky Csaba és dr. 
Pilcsák Csaba József koszorúzott, 
valamint elhelyezték koszorúi-
kat, virágaikat az 56-os emlék-
műnél a kerületi pártok, civil 
szervezetek, intézmények és a 
megjelent vendégek is.

Bodzay Zoltán

BODZAY ZOLTÁN 

Mint ahogy országszerte min-
denütt, Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrén is megemlékeztek 
az 1956-os forradalomról és 
szabadságharcról. Az önkor-
mányzat október 22-én tartott 
ünnepi eseményén a Béke téri 
kopjafánál jelen volt és koszorút 
helyezett el Kunhalmi Ágnes or-
szággyűlési képviselő, Szaniszló 
Sándor polgármester, Hodruszky 
Csaba, a XVIII. kerületi Kor-
mányhivatal vezetője, valamint 
a pártok, a nemzetiségi önkor-
mányzatok, a társadalmi és civil 
szervezetek képviselői.

HELYI 
KÖZÖSSÉGNEK
Heilauf Zsuzsanna törté-
nész-muzeológus 2007-től 
foglalkozik 1956 kerületi 
történetével, így az elmúlt 
évtizedben e témában meg-
nyilatkozó szónokok a meg-
szólalásaikban az ő kutatási 
eredményeit is felhasználták. 
A Tomory Lajos Múzeum ve-
zetőjeként ünnepi beszédében 
elmondta: elkötelezett híve 
annak, hogy a település törté-
netét tőlük elvárhatóan a lehe-
tő legalaposabban, a legtöbb 
forrás tudományos feldolgozá-
sával kutassák. 

– Nem csak a tudományos, 
hanem elsősorban a helyi kö-
zösségnek dolgozunk, azaz nagy 
súlyt fektetünk arra, hogy az 
eredményeket közérthető for-
mában, különféle korosztályok 
és más-más háttértudású embe-
rek számára egyformán közzé- 
és átélhetővé tegyük – hangsú-
lyozta.

ESEMÉNYEK, 
SZEREPLŐK
Heilauf Zsuzsanna szerint a 
Béke téri megemlékezés a XVIII. 
kerületi közösség identitásának 
fontos eleme, ez az első 1956-os 

emlékhely a kerületben. A he-
lyi 1956-os események kutatója 
utalt a forradalom legfontosabb 
kerületi helyszíneire, a Béke tér-
hez és a Kossuth térhez köthető 
eseményekre, a legfontosabb 
helyi szereplőkre, a laktanyákra, 
valamint az emlékhelyekre és a 
nők szerepére. 

A múzeum vezetője szerint 
a folytatódó kutatások és fel-
dolgozó munka eredménye-
ként még ma is előkerülnek 
új adatok és információk a 63 
évvel ezelőtti eseményekkel 
összefüggésben. Mint mondta, 
különösen fontos, hogy 1956 
helyi sarokpontjait nagyobb, 

fővárosi összefüggésben is lát-
hassuk, amihez jó támpont lesz 
a budapesti peremkerületek 
hamarosan elkészülő átfogó 
monográfiája. 

– Nekem 1956 kerületi tör-
ténete mindig is a helyi közös-
ség erejéről és a nagyon erős 
érzelmekről, a nagyon szemé-
lyes történetekről szólt. Arra, 
hogy az itt élők miként élték 
meg, érezték át ezt a fontos 
történelmi időszakot, jó példa 
Horváth Lajos, a Fröhling-pék-
ség kenyérért sorban álló vét-
len áldozat, aki úgy érezte, 
hogy az, aminek akaratán kívül 
részese lett, megkívánja a Him-
nusz teljes átéléssel való elé-
neklését. Én azt kívánom, hogy 
minél többen tudják követni a 
példáját, és legalább egyszer, de 
inkább többször énekeljék el rá 
emlékezve 1956 történelmi év-
fordulóján teli torokból együtt 
a Himnuszt. Mert nem az szá-
mít, hogy tökéletesen sikerül-e 
elénekelni, hanem az, hogy 
szívből szóljon – hangsúlyozta 
a történész-muzeológus. 

A kutatásokról és közzété-
telük jelenlegi eredményeiről 
Heilauf Zsuzsanna elmondta: 
újdonság az is, hogy a magya-
roktober.hu oldalra újabb ke-
rületi filmrészletek kerültek 
fel. Hozzátette, hogy ezek a 
jelen állapotukban is nagyon 
informatívak, de mivel az oldal 
szerkesztői csak a nyersanyagot 

tették közzé, a Tomory Lajos 
Múzeum munkatársaival azt 
tervezik, hogy egy-egy vágóké-
pet a lehető legtöbb informá-
cióval látnak el. Mindemellett 
három interjúalanyhoz is el 
kívánnak jutni a közeljövőben, 
mert fontosnak tartják, hogy 
résztvevők, szemtanúk törté-
neteit rögzítsék.

TÖRTÉNETI SÉTA
Arról, hogy az iskolások számára 
is átélhetővé tegyék az 1956-os 
forradalom történeti eseménye-
it, a múzeum vezetője elmondta, 
hogy a megemlékezés napján 
a Kandó Téri Általános Iskola 
teljes 5. és 6. évfolyamának, ok-
tóber 24-én pedig a Kassa Ut-
cai Általános Iskola tanulóinak 
szerveztek az iskolák kérésére 
1956-os helytörténeti sétát. En-
nek a sétának az egyik állomása 
a Béke téri emlékhely.  

– Úgy gondolom, fontos, 
hogy a diákok lássák, hogyan 
ünnepelnek a felnőttek, s az is, 
hogy ők párhuzamosan a maguk 
módján jussanak el 1956 helyi 
eseményeinek megismeréséhez. 
Ennek a programnak óriási a tét-
je. Ma nemcsak a felnőttek em-
lékeznek meg 1956-ról, hanem 
ezt teszik a kerületi diákok is. 
Mindannyiunk vágya, hogy ez a 
közös ünnep számukra is átélhe-
tő legyen – hangsúlyozta Heilauf 
Zsuzsanna. 

Az áldozatokra emlékezve

A megemlékezés részeként az esemény résztvevői koszo-
rúkkal és virágokkal rótták le tiszteletüket az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc áldozataira emlékezve. Koszorút 
helyezett el a kopjafánál Kunhalmi Ágnes kerületi országgyű-
lési képviselő és Tóth Antal, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata nevében Szaniszló Sándor polgármester 
és Ferencz István képviselő, a XVIII. kerületi Kormányhivatal 
nevében Hodruszky Csaba hivatalvezető és Zseni Gabriella, 
valamint a kerületben működő pártok, a nemzetiségi önkor-
mányzatok, a társadalmi és civil szervezetek képviselői. Az 
1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 
megemlékezés műsorában Korpás Éva népdalénekes szó-
lóban széki népdalokat énekelt, Pál István hegedűművész 
kalotaszegi és szatmári népzenét játszott édesapja,  
Pál Lajos Európa-díjas népzenész közreműködésével.

120 éve született Széky Endre

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság idén 
ünnepli harmincéves fennállását. Ezt a jubileumi évet Szé-
ky Endre református lelkész születésének 120. évfordulója 
jegyében szervezik. A Kerepesi temetőben lévő védett sírt a 
társaság intézőbizottsága rendbe hozta, majd október 15-én 
megkoszorúzta. Előtte Pándy Tamás a visszaemlékezésében 
elmondta, hogy Széky Endre 1922 és 1982 között hatvan 
aktív évet töltött Pestszentimrén. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság új drogprevenciós programot indított, amellyel a 
2019/2020-as tanévben szeretnének minél több gyereket, szülőt és pedagógust elérni. A 
program első elemeként egy filmvetítéssel kombinált előadásra várták a szülőket októ-
ber 18-án a Pestszentimrei Könyvtárba.

�Halálának 70. évfordulója alkalmából emlékkoszorúzást tartottak október 15-én a Fiumei Úti Sír-
kertben (Kerepesi temető) dr. Krepuska Géza védett sírjánál. A szervezést az idén harmincéves 
Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság vállalta magára. Egyúttal a 120 éve született 

dr. Széky Endréről is megemlékeztek.

�A hagyományoknak megfelelően a Béke téri kopjafánál tartotta az 1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletére rendezett megemlékezését október 22-én Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata.

A november 4-i nemzeti gyásznap alkalmából rendezett 
önkormányzati megemlékezésen megkoszorúzták a XVIII. 
kerületiek nevében a Hargita téri 1956-os emlékművet.

ÚJABB MODERN 
ESZKÖZÖK A KÓRHÁZBAN
A 2026-ig tartó, több mint 700 milliárd forint keretösz-
szegű Egészséges Budapest Program részeként szep-
tember végén átadott műtőasztalok, sebészeti eszközök 
és betegmelegítő matracok után október elején a leg-
modernebb technikát képviselő orvosi eszközök érkez-
tek a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba.

 
Az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós szeptember 26-
án jelentette be, hogy a kormányzat 4,5 milliárd forint értékben 
szerzett be 722 altató- és lélegeztetőgépet, mivel a magyar kór-
házak fejlesztése döntő kérdés. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
a központi beszerzésnek köszönhetően 12 új altató- és 7 léle-
geztetőgépet kapott. Ezenfelül az Egészséges Budapest Program 
keretében 6 fix lapos mobil műtőasztalt és 11 elektromos ágyat 
is szállítottak az intézménybe. A Dél-pestiben évente több mint 
tízezer műtétet végeznek, az új készülékekkel az ellátás minősége 
és biztonsága is javul. 

Az eszközöket a kórház fenntartója, az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ képviseletében dr. Stubnya Gusztáv térségi igazga-
tó adta át dr. Ralovich Zsolt főigazgatónak. 

Az elmúlt időszakban átadott eszközök a központi kormányza-
ti eszközfejlesztések első ütemét jelentik, a közeljövőben további 
műszereket szállítanak, ezzel elérve a dél-pesti régió lakosok ma-
gasabb színvonalú és biztonságosabb ellátását.

T. L.

Dr. Krepuska Géza
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Olvasással is izgalmassá tehetjük a hosszúra nyúlt estéketAz önkormányzat képviselő-testületének 2019. május 16-i ülésén született rendeletek, határozatokKÖZÉLET KULTÚRA

A több ütemben újjászülető Kos-
suth téren zárult a Gyerekzsivaj 
játszótér-felújítási program ok-
tóber 12-én.

Megszokott, hogy a Tébláb 
táncosainak különböző cso-
portjai a fellépésükkel színe-
sítik az önkormányzati ren-
dezvényeket. Itt is felléptek a 

néptáncos fiatalok, de nem a 
színpadra, hanem rendhagyó 
módon a tér burkolatát válasz-
tották tánchelyül, ahol rábakö-
zi táncot adtak elő. A tánco-
sok a Szent Lőrinc Katolikus 
Általános Iskola 5. osztályos 
diákjai, a Tébláb Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Szederinda cso-

portjának tagjai voltak. A leg-
nagyobbak, a Bokrétások azon 
a hétvégén Jászfényszarun, az 
egyik legnagyobb néptáncver-
senyen léptek fel eközben. 

A téren nincs ugyan kü-
lön játszótér, de az utolsó ilyen 
rendezvényt az önkormányzat 
egy impozáns helyen kíván-
ta megrendezni, 
ahol azért a 
g y e r e k e k 
minden 
o l y a n 
elem-

nek örülhetnek, mint a kerü-
letszerte átadott játszótereken 
tartott rendezvényeken. Ennek 
megfelelően játszhattak és ug-
rálhattak a felfújható gyermek-
csúszdán, és a néptáncelőadás 
mellett a Szeleburdi Színház Lu-
das Matyi című produkcióját is 
élvezhették. Ezúttal is megmoz-

gatott mindenkit a Fittmó-
ka program, s fellép-

tek a Városgazda 
Utánpótlás Aka-

démia Street 
Dance szak-
osztályának 
táncosai is.

A Gyerek-
zsivaj prog-

ram korábbi 
eseményeihez 

hasonlóan a gye-
rekek ezen a napon 

is menetlevéllel járhatták 
végig a számukra kijelölt hely-
színeket, a különböző állomáso-
kat, ahol pecséteket összegyűjt-
ve ajándékban részesülhettek. 
Játszhattak a rendőrség szimu-
lációs játékával, megtekinthet-
ték a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. munkagépeit, 
sőt a darus kocsival a magasba 
emelkedve szétnézhettek a Kos-
suth téren.

B. Z.

Kormányhivatal 
az Önök szolgálatában

ŐSZ VAN? OLVASSUNK!
Könyvajánló azokra az estékre, amikor nem hiányzik a társaság

EGYHANGÚ TÁMOGATÁS P + R 
PARKOLÓ MEGÉPÍTÉSE

Gyerekzsivaj szólt a Kossuth téren is

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Különleges könyvajánlót tart 
a kezében az olvasó. Az őszi 
Országos Könyvtári Napok ke-
retében Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre könyvbarátai írók-
kal, költőkkel találkozhattak 
a könyvtári rendezvényeken. 
Fodor Beatrix, a Pestszentimrei 
Könyvtár vezetője arra kérte a 
szerzőket, hogy maguk ajánlják 
műveiket, kifejezetten a XVIII. 
kerületi olvasóknak. A válaszok-
ból idézünk.

GYERMEK-
KÖNYVEK

Gévai Csilla: Amíg utazunk
Az Amíg utazunk című könyv egy 
nyáron játszódó történet. Rámutat 
arra, hogy bár nyáron legszíveseb-
ben vízpartra mennénk nyaralni, 
ha a városban maradunk, itt is le-
het csodákat látni. Budapest nyá-
ron is nyitva áll, hogy ezer látni-
valójával elkápráztasson minket, 
főleg, ha olyan közlekedésmániá-
sok vagyunk, mint a könyv fősze-
replője, a nyolcéves Doma.

Vadadi Adrienn: Alma utca 22. 
(Mészely Ilka rajzaival).
Ha szeretnéd Misivel kinyomoz-
ni Csúnya néni rendes nevét és 
lélegzetvisszafojtva hallgatni a 
lépcsőfordulóból, ahogy hango-
san kiabálva közeledik, vagy nagy 
Marosival és kis Marosival együtt 
bütykölni a tandemet, hallgatni 
az udvaron Kamilla, a legszebb 
lány hegedűszóját, Piros plüsseit 
kiflis zacskóból eszkábált ejtő-
ernyőkkel kidobni az ablakuk-
ból, bánatfalót barkácsolni Elek 
bácsival, a földszinti fészerben 

kinyomozni, merre kószál Lajos 
kutya egész nap, kötélen lógó ko-
sárban leengedni az uzsonnát a 
negyedikről a barátoknak, akkor 
látogass el az Alma utca 22.-be!

Varró Dániel: A szomjas troll
Ha érdekel titeket a skandináv 
mitológia, a fantáziavilág, a trol-
lok, elfek, goblinok, ha szeretitek 
az Andersen-meséket, vagy nem 
szeretitek (ahogy én sem annyi-
ra), de szívesen olvasnátok hab-
leányokról és hablegényekről, 

ha kíváncsiak vagytok rá, 
hogy mit kell ahhoz csinálni, 
hogy ne hasson rátok semmi-
lyen gonosz tündérvarázslat, ha 
szeretitek a vicces rímeket,  és ha 

szívesen kalandoznátok egy bá-
tor viking vitézke bőrébe bújva 
egy vérszomjas vadlazacokkal, 
fókatündérekkel, sárkányokkal 
és harci mókusokkal benépesített 
világban, ahol ti magatok alakít-
hatjátok kedvetekre a történetet, 
akkor olvassátok el a legújabb 
mesekönyvemet, A szomjas troll 
című kis viking legendáriumot.

FELNŐTT KÖNYVEK

Lackfi János: Levágott fül
Egy tizenhét éves srác levágott 
emberi fület talál családi házuk 
ablakpárkányán. Nem szalad vele 
a rendőrségre, maga fog nyomo-

zásba, ami aztán ámokfutássá fajul, 
és megismeri a bűn valódi arcát, 
amely cseppet sem olyan menő, 
mint a filmekben. Van viszont egy 
jó ügy, amit szeretne végigcsinálni, 
na de mennyi törvényszegés fér 
bele addig? És ki az a nagyszájú vak 
lány, aki folyton beledumál a szto-
riba? És kihez tartozik a levágott 
fül? Kiderül a könyvből.

Péterfy-Novák Éva: Egyasszony
Törékenyek vagyunk, de erősek. 
Erősek, de törékenyek. Ahogy a 
félelem felőröl, vagy a szeretet 
megolvaszt, úgy robban a harag, 
szétveti a páncélt – ha belülről 
jön, ha kívülről: pusztítani tud. 
Ezek a novellák azt a belső erőt 
szeretnék megtalálni, ami segít, 
hogy ellenállóak legyünk, és ne 
törjünk meg a tomboló, rombo-
ló harag csapásai alatt. A sokféle 
szereplő sokféle kapcsolatban 
él, de mindenki gyöngédségre 
vágyik; ha az emberek tisztában 
lennének a saját vágyaikkal, meg 
tudnák érteni a másik ember vá-
gyait is, és senki sem tekintené 
tárgynak azokat, akiket szeret-
nie kellene inkább. Tükröt tart a 
könyv, törékenyet, erőset. Hogy 
töretlenül mehessünk tovább.

Tomor Anita: 
Most már együtt álmodunk
Ebben a regényemben ismét el-
kalauzolom az olvasókat Kam-
bodzsába és egy titokzatos, álom-
szerű világba, melyről nem is 
hinnénk, hogy létezik. Végigizgul-
hatjuk a két főszereplő, Liv és Da-
vid szenvedéllyel teli, hihetetlenül 
izgalmas történetét. Ez a könyv 
engem mint írót is mindig – akár-
hányszor elolvasom  –  lebilincsel 
és rabul ejt. Nyugodt szívvel aján-
lom mindenkinek, különösen 
azoknak, akik szeretik az igazán 
jó és letehetetlen romantikus regé-
nyeket, melyek meg vannak fűsze-
rezve egy csipet kalanddal, nem 
kevés szerelemmel és számtalan 
kiszámíthatatlan fordulattal.

Az augusztus 21-i számban meg-
jelent határozatok folytatása
28. A testület 19 igen szavazattal 
egyöntetűen hagyta jóvá a Közok-
tatásért Közalapítvány és a Köz-
művelődési és Sport Közalapítvány 
2018. évi beszámolóját.
29. A képviselő-testület, tulajdo-
nosi jogkörében eljárva, 19 igen 
szavazattal egybehangzóan felha-
talmazta a polgármestert, hogy 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató Non-
profit Közhasznú Kft. soron követ-
kező taggyűlésén az önkormányzat 
meghatalmazottjaként járjon el. 

A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy az egészségügyi 
szolgáltató soron következő tagy-
gyűlésén szavazatával támogassa 
a kft. 2018. évi beszámolójának 
(mérlegfőösszeg: 757.257 E Ft, 
adózott eredmény: 2619 E Ft – nye-
reség), kiegészítő mellékletének, 
független könyvvizsgálói jelentésé-
nek, közhasznúsági mellékletének, 
üzleti jelentésének, 2019. évi üzleti 
tervének és felújítási tervének az 
elfogadását.
29. A testület, tulajdonosi jogkö-
rében eljárva, 19 igen szavazattal 
egybehangzóan felhatalmazta 
a polgármestert arra, hogy az 
egészségügyi szolgáltató soron 
következő taggyűlésén az önkor-
mányzat meghatalmazottjaként 
járjon el, és szavazatával támo-
gassa a kft. 2018. évi beszámoló-
jának, kiegészítő mellékletének, 
független könyvvizsgálói jelen-

tésének, közhasznúsági mellék-
letének, üzleti jelentésének, il-
letve 2019. évi üzleti tervének és 
felújítási tervének az elfogadását.
30. A képviselő-testület, tulajdo-
nosi jogkörében eljárva, 13 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással fogadta el a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. 2018. évi beszámolóját – a de-
cember 31-i fordulónapra elkészí-
tett mérlegben az eszközök és a for-
rások egyező végösszege 3.286.938 
E Ft, az adózott eredmény 685 E Ft 
– és az éves beszámolóhoz tartozó 
közhasznúsági mellékletet és üzleti 
jelentést. 

A képviselők felkérték a társa-
ság vezérigazgatóját a beszámoló 
letétbe helyezéséhez és közzétételé-
hez szükséges intézkedésekre.

A testület 13 igen szavazattal, 
5 ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással fogadta el  a Városgazda 
Zrt. által közszolgáltatási te-
vékenység ellátásának ellenté-
telezéseként 2018-ban kapott 
kompenzáció felhasználásáról 
szóló beszámolót – amelyben a 
társaság jogos kompenzációigé-
nye 3.136.425 E Ft, a tényleges 
kompenzáció összege 3.121.510 
E Ft – az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal. 
31. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással fogadta el a 
Városrehabilitáció 18 Zrt. által 
a közszolgáltatási tevékenység 
ellátásának ellentételezéseként 
2018-ban kapott kompenzáció 

és támogatások felhasználásáról 
szóló beszámolót az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal.

SÜRGŐSSÉGI 
HATÁROZATOK
S1. A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag felhatalmazta a tulaj-
donosi bizottságot, hogy a végle-
ges szövegtervezetek ismeretében 
döntsön arról, hogy az önkormány-
zat megállapodásokat köt a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a 
MÁV Zrt-vel a Pestszentimre vasú-
tállomás térségében (143220 hrsz.) 
létesítendő lakossági P + R parkoló 
megépítése – útburkolat, parko-
lóhelyek és zöldterület-kialakítás 
műszaki létesítményeinek  meg-
valósítása – érdekében tulajdonosi 
hozzájárulás adásáról és használati 
jogcím biztosításáról.

A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egybehangzóan felha-
talmazta a tulajdonosi bizottságot, 
hogy a végleges szövegtervezetek 
ismeretében döntsön arról, hogy 
az önkormányzat kártalanítási és 
elhelyezési vízjogi megállapodá-
sokat köt a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt-vel és a MÁV Zrt-
vel a Pestszentimre vasútállomás 
térségében létesítendő lakossági 
P + R parkoló megépítése érdeké-
ben közcélú vízi létesítmény elhe-
lyezéséhez. 

A testület 19 igen szavazattal 
egyöntetűen felhatalmazta a tulaj-
donosi bizottságot, hogy a végle-
ges szövegtervezetek ismeretében 

döntsön arról, hogy az önkor-
mányzat elhelyezési és kártalanítási 
megállapodásokat köt a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és a 
MÁV Zrt-vel a Pestszentimre vas-
útállomás térségében létesítendő 
lakossági P + R parkoló megépítése 
érdekében elektromos hálózati lé-
tesítmény megvalósításához.

A képviselők felkérték a pol-
gármestert, hogy folytasson tár-
gyalásokat az érintett felekkel a 
megállapodások végleges szövegé-
nek kialakítására, és azt a Pestszen-
timrei Városrészi Önkormányzat 
véleményezését követően a döntés-
hozatal érdekében terjessze a tulaj-
donosi bizottság elé.
S2. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag:
–  hatályon kívül helyezte 

39/2019. (II.21.) sz. határozatát, 
és jóváhagyta a Csap utca Forgó 
és Zemplén utca közötti szaka-
szán (hrsz. 157409) az útpálya 
szilárd burkolattal történő el-
látására és a csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 41.168.930 
forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 40/2019. 
(II.21.) sz. határozatát, és el-
fogadta a Forgó utca Abaújvár 
és Csap utca közötti szakaszán 
(hrsz. 157408, 157409) az útpá-
lya szilárd burkolattal történő 
ellátására és a csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 24.715.962 
forintos összeggel.  

–  hatályon kívül helyezte 41/2019. 
(II.21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta a Csőszkunyhó utca Ha-
lomi út és Orbán Balázs utca kö-
zötti szakaszán (hrsz. 156001) az 
útpálya szilárd burkolattal törté-
nő ellátására és a csapadékvíz el-
vezetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 129.590.948 
forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 
42/2019. (II.21.) sz. határozatát, 
és jóváhagyta a Kártoló utca 
Kistext – Malomkő utca kö-
zötti szakaszán (hrsz. 152635) 
az útpálya szilárd burkolattal 
történő ellátására és a csapa-
dékvíz elvezetésére vonatkozó 
beruházási alapokmányt bruttó 
78.056.943 forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 43/2019. 
(II.21.) sz. határozatát, és elfo-
gadta a Kappel Emília utca Kap-
pel E. és Királyhágó utca közötti 
szakaszán (hrsz. 147759/77) 
az útpálya szilárd burkolattal 
történő ellátására és a csapa-
dékvíz elvezetésére vonatkozó 
beruházási alapokmányt bruttó 
32.387.362 forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 45/2019. 
(II.21.) sz. határozatát, és jó-
váhagyta a Vág utca Napfürdő 
és Szakály utca közötti szaka-
szán (hrsz. 155748) az útpálya 
szilárd burkolattal történő el-
látására és a csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 47.307.529 
forintos összeggel. 

–  hatályon kívül helyezte 
46/2019. (II.21.) sz. határozatát, 
és elfogadta a Liszt Ferenc köz 
Hengersor utca és vasút kö-
zötti szakaszán (hrsz. 151866) 
az útpálya szilárd burkolattal 
történő ellátására és a csapa-

dékvíz elvezetésére vonatkozó 
beruházási alapokmányt bruttó 
29.360.090 forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 47/2019. 
(II.21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta a Közdűlő utca Besence 
és Zádor utca közötti szaka-
szán (hrsz. 140010) az útpálya 
szilárd burkolattal történő el-
látására és a csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 94.717.390 
forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 48/2019. 
(II. 21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta a Lajta utca Gyömrői út 
és Párkány utca közötti szaka-
szán (hrsz. 157226) az útpálya 
szilárd burkolattal történő el-
látására és a csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 63.453.243 
forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 49/2019. 
(II.21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta az Alpár köz Alpár utca és 
Erdősáv közötti szakaszán (hrsz. 
152776) az útpálya szilárd burko-
lattal történő ellátására és a csa-
padékvíz elvezetésére vonatkozó 
beruházási alapokmányt bruttó 
11.965.293 forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 50/2019. 
(II.21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta a Párkány utca Forgó 
utca és Külső-Gyömrői út kö-
zötti szakaszán (hrsz. 157238) 
az útpálya szilárd burkolattal 
történő ellátására és a csapa-
dékvíz elvezetésére vonatkozó 
beruházási alapokmányt bruttó 
16.719.762 forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 51/2019. 
(II.21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta a Pamut utca Szövet utca 
és lakóövezeti határ közötti sza-
kaszán (hrsz. 142876/42) az út-
pálya szilárd burkolattal történő 
ellátására és a csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 11.990.316 
forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 
52/2019. (II.21.) sz. határoza-
tát, és jóváhagyta a Törvény 
utca Tiszavirág és Damjanich 
utca közötti szakaszán (hrsz. 
140062) az útpálya szilárd 
burkolattal történő ellátására 
és a csapadékvíz elvezetésére 
vonatkozó beruházási alapok-
mányt bruttó 31.418.128 fo-
rintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 
53/2019. (II.21.) sz. határo-
zatát, és jóváhagyta a Lenke 
utca Deák Ferenc és Kisfaludy 
utca közötti szakaszán (hrsz. 
144712) az útpálya szilárd 
burkolattal történő ellátására 
és a csapadékvíz elvezetésére 
vonatkozó beruházási alapok-
mányt bruttó 45.623.734 fo-
rintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 54/2019. 
(II. 21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta az Erdősáv utca Szálfa 
és Törvény utca közötti szaka-
szán (hrsz. 140064) az útpálya 
szilárd burkolattal történő el-
látására és a csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 33.119.251 
forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 55/2019. 
(II. 21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta az Eszter utca Rákóczi 

és Ady Endre utca közötti sza-
kaszán (hrsz. 141155) az útpá-
lya szilárd burkolattal történő 
ellátására és a csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 28.324.046 
forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 59/2019. 
(II. 21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta az Olaszfa utca Szálfa 
és Kettős-Körös utca közöt-
ti szakaszán (hrsz. 140037/3, 
140038/2, 140039/3,140040/2, 
140041/2, 140042/3, 140043/5, 
140044/2, 140045/3, 140046/2, 
140047/3, 140049/2) az útpá-
lya szilárd burkolattal történő 
ellátására és a csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 83.698. 
635 forintos összeggel. 

–  hatályon kívül helyezte 60/2019. 
(II. 21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta a Boronás utca Alacskai 
út és Kerékvágás utca közötti 
szakaszán (hrsz. 156046/51) az 
útpálya szilárd burkolattal törté-
nő ellátására és a csapadékvíz el-
vezetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 107.623.949 
forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 61/2019. 
(II. 21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta a Szántás utca Alacskai 
út és Kerékvágás utca közötti 
szakaszán (hrsz. 156046/97) az 
útpálya szilárd burkolattal törté-
nő ellátására és a csapadékvíz el-
vezetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 115.018.418 
forintos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 63/2019. 
(II. 21.) sz. határozatát, és jó-
váhagyta az Orgonafüzér utca 
Határ és Égerfa utca közötti sza-
kaszán (hrsz. 145111/113) az út-
pálya szilárd burkolattal történő 
ellátására és a csapadékvíz elve-
zetésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 194.938.030 
forintos összeggel. 

–  hatályon kívül helyezte 64/2019. 
(II. 21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta a Termény utca Alacskai 
út és Kerékkötő utca közötti sza-
kaszán (hrsz. 156042) az útpálya 
szilárd burkolattal történő ellátá-
sára és a csapadékvíz elvezetésére 
vonatkozó beruházási alapok-
mányt bruttó 160.416.346 forin-
tos összeggel.

–  hatályon kívül helyezte 65/2019. 
(II. 21.) sz. határozatát, és jóvá-
hagyta a Bagamér utca Kisfa-
ludy és Erdősáv utca közötti 
szakaszán (hrsz. 156076) az 
útpálya szilárd burkolattal 
történő ellátására és a csapa-
dékvíz elvezetésére vonatkozó 
beruházási alapokmányt bruttó 
22.607.058 forintos összeggel.

S3. A képviselő-testület, tulajdo-
nosi jogkörében eljárva, 12 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással elfogadta a PLER 
Kézilabdasport Kft. 2018. évről 
szóló beszámolóját, amelyben 
a 2018. december 31-i forduló-
napra elkészített mérlegben az 
eszközök és a források egyező 
végösszege 1.107.550 E Ft, az 
adózott eredmény mínusz 4288 E 
Ft veszteség. 

A képviselők felkérték a társa-
ság ügyvezető igazgatóját, hogy 
intézkedjen a beszámoló letétbe 
helyezéséről és közzétételéről.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Kossuth téri zárórendezvénnyel ért 
véget október 12-én az önkormányzat 
Gyerekzsivaj programja, amelynek kereté-

ben hét játszótér újult meg idén a kerületben. 

�Nyakunkon vannak az egyre hosszabbodó őszi és téli esték. Mivel 
töltsük az időt? Például olvashatunk. Az alábbiakban írók ajánlják 
saját művüket.

 

             
 

KÖZLEMÉNY 
 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, 
egészségüggyel összefüggő felmérést végez a településen  

2019. szeptember 16. és december 16. között. 
A harmadik alkalommal zajló Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) végrehajtását a 
Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára, ötévente.  
Az adatfelvétel célja a lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az 
egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. 
Ezek az információk fontos – a helyes egészségmagatartást és egészség megőrzését ösztönző, az 
egészségi állapot javítását segítő, az egészségügyi ellátórendszer színvonalának emelését célzó – 
egészségpolitikai intézkedések meghozatalához járulhatnak hozzá. 

Az ország 510 településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen mintavétel szabályai 
szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kapnak szeptemberben.  

A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésére, majd az ezt követő 
időszakban fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel azokat, akik személyesen 
szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes. 

A felmérésben résztvevők utazást, valamint az internetes kitöltők sportszerutalványt nyerhetnek. 
 
Információkérés, kapcsolatfelvétel:  

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019)  
Honlap www.ksh.hu/elef2019 
E-mail cím lakinfo@ksh.hu 
Telefonszám 06-80-200-766/3 (H-Cs: 8-16:30; P: 8-14 óra) 

Az ELEF2019 válaszadóinak egy kisebb csoportja számára az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet külön vizsgálatot szervez az egészséget nagyban meghatározó 
táplálkozási szokások megismerésére. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat 
(OTÁP2019) 200 településen zajlik 6287 személy megkeresésével. A vizsgálatot végző egészségügyi 
személyzet hivatalos igazolvánnyal rendelkezik. Minden OTÁP2019-ben részvevő köszönetképp 
okosórát kap. 
Információkérés, kapcsolatfelvétel:  

Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2019)  
Honlap www.ogyei.gov.hu/otap2019 
E-mail cím otap2019@ogyei.gov.hu 
Telefonszám 06-1-476-6455 (H-Cs: 8-16; P: 8-14 óra) 

A KSH a felmérésből származó adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai célra, összesítve, 
egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és 
statisztikai jogszabályok betartásával.  
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, 
az első adatközlésre 2020 tavaszán kerül sor.  

Budapest, 2019. szeptember 13. 

További információ a BFKH XVIII. Kerületi Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályán  kapható: 1181 Budapest, Darus u. 5. 

(Fodor Istvántól személyesen, vagy a 06-1-292-5528-as 
telefonszámon kérhető.)



8 9

VÁROSKÉP p 2019. november 5. XXVIII. évfolyam 19. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu VÁROSKÉP p 2019. november 5. XXVIII. évfolyam 19. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Ne csak az alkotó és a restaurátorok ügyességére hívja fel a figyelmet KULTÚRAA tanúkihallgatások rejtelmeibe is beavatják a középiskolásokatPORTRÉ

RÉGI-ÚJ HELYEN 
SZENT IMRE SZOBRA

Jól választottak új helyet a szobor-
nak a templomkerten belül, ami-
kor úgy döntöttek, hogy a fák kö-
zül az utca felőli legforgalmasabb 
oldalra helyezik, ahol jóval többen 
láthatják. 

A szobor előtti tágas téren egy-
úttal a liturgikus ünnepség vendé-
gei is jobban elfértek. 

Miután az idő vasfoga nem kí-
mélte Visnyovszky Lajos 1931-ben 
átadott alkotását, elérkezett az idő 
annak restaurálására. Tampu-Aba-
bei József plébános úr segítségkérő 
levele nyitott fülekre talált az ön-
kormányzatnál.

A magyar állam, a keresztény 
kultúra alapjait Szent István kirá-
lyunk rakta le, amiben támasza 
volt fia, Imre herceg is. A trónörö-
köshöz írott intelmei a mai napig 
útmutatással szolgálnak minden 
jóravaló magyar embernek. 

– Amikor Szent Imrére mint az 
ifjúság példaképére tekintünk, aki 
mindenekelőtt az Isten iránti tiszta 
szeretetet akarta megélni, a mai fia-
talokat is arra szeretnénk rávezetni, 
hogy Isten szeretetéből mint tisz-
ta forrásból oltsák a szeretet iránti 
szomjúságukat. Miközben sokszor 
hallunk a fiatalokra leselkedő veszé-

lyekről, igen ritkán találkozunk olyan 
bátorítással, buzdítással, amivel a 
tiszta szeretetforrás felé lennének te-
relve. Segítsen bennünket a Jóisten, 
hogy új helyén a Szent Imre-szobor 
ne csak az alkotó és a restaurátorok 
ügyességére hívja fel a figyelmet, 
hanem életpéldájával azt is segítsen 
megérteni, hogy miért érdemes tisz-
tán, szépen élnünk – adott hangot a 
reményének Tampu-Ababei József.

A plébános köszöntőszavait kö-
vetően Snell György esztergom-bu-
dapesti segédpüspök megáldotta 
Szent Imre szobrát.  

Gönczöl András

Az áthelyezett Szent Imre-szobor meghitt avatásának-áldásának lehettünk tanúi a Pest-
szentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia kertjében október 7-én.

Állati dolgok, avagy hallott-e a „kutya–
macska-barátságról” 
Amur és Timur a szibériai Primorszkijban?

Már nem is tudom, hogyan került elő a téma, talán a minapi tévés tudósítást hozta 
fel valamelyikünk, amely azt a különös oroszországi állatgyűjteményt mutat-
ta be, ahol egy állatorvos gondozásában a legváltozatosabb állomány él együtt 
valamiféle bibliai paradicsomi állapotban, tigris a nyuszival, róka a tyúkkal. 

Nemhogy bántanák, de láthatóan szeretik egymást, béke, béke, béke – egészen hihetetlen. Jolán 
persze ezúttal is kételkedett, mondván: megnézné őket, ha csak egy kicsit is éheztetve lennének, 
de Erzsébet lehurrogta, és egy másik példát hozott fel.

Az interneten olvasott arról a hároméves szibériai tigrisről (Amur a neve), amelyik – igazság 
szerint úgy mondta, hogy „aki”, s talán nem is véletlenül! – a primorszkiji szafariparkban (Szi-
béria) éldegél, s hetente két élő állatot vetnek elé. Arrafelé valószínűleg ezt nevezik „vegyes 
étrendnek”. Igen ám, de egy alkalommal, mikor éppen egy kecske volt neki feltálalva, hirtelen 
mintha elment volna az étvágya. Ahelyett, hogy rávetette volna magát, marcangolás helyett – 
nincs rá jobb szó – barátkozni kezdett vele. Pedig ugye: „A tigris teljesen haszontalan állat, igát 
nem húzatnak vele, a húsát nem lehet megenni, tejet nem ad, szarvából elefántcsont tárgyakat 
nem készítenek, legfeljebb, ha a bőrét használják tigrisbőrnek. (Ő maga is annak használja.) 
Kártevő állat a tigris annyiban, hogy hasznos háziállatokat megöl, ezt a kárt azonban kiegyenlíti 
azzal, hogy néhány haszontalan embert is megöl.” (Erzsébet ebben is fantasztikus. Olyan az 
agya, mint a szivacs, oldalnyi irodalmi szövegeket képes felszívni, és évtizedekig sem szárad-
nak ki benne. Én persze azonnal ráismertem, de ő Jolán kedvéért – akit nem szeretett megzavar-
ni – magyarázóan gyorsan hozzátette: Nagy Lajos és a Képtelen természetrajz.)

„És tudjátok, miért?” – kérdezte tőlünk. Mert az a bizonyos áldozati kecske nem félt a tig
ristől. Nemhogy elfutott volna előle, de egyenesen farkasszemet nézett vele. Nyilván nem hitt 
a szemének. Hiszen ő úgy tanulta, hogy a reggelije rémülten fusson, amerre lát – most ak-
kor mi van? Kecskemama, úgy látszik, elfelejtette megtanítani kis gidájának, hogy neki az a 
foglalkozása, hogy féljen. Erzsébet szerint így kezdődött egy szép barátság, aminek azóta is 
csodájára járnak a környéken, messze Szibériában. És még csak nem is valamiféle „kutya–
macs kabarátság” ez, hiszen videón is meg lehet nézni, ahogy békésen slattyognak egymás 
mellett, sőt a pimasz kis kecske még a hálóhelyéről is kitúrta a tigrist, az kénytelen felköltözni 
a „háza” tetejére, amikor aludni szeretne. A szafari gondozói Timurnak keresztelték a kecskét, 
s ezt a nevet arrafelé kevésbé kell elmagyarázni, mint mifelénk. (Timur Lenk vagy Tamerlán 
– „Sánta Timur” – félelmetes mongol fejedelem a XIV. században, a törökök különösen sokat 
tudnának róla mesélni.)

Az ilyen csodálatos őszi időben, amilyen ez az októberi (vénasszonyok nyara – végre hogy 
nem kell szégyenkeznünk!), van idő a piacon ilyen semmiségekről hosszan is elbeszélgetni, 
nem kerget a tatár… be, a fedél alá. Egészen elábrándoztam, miközben lassan szürcsölgettem a 
hagyományos hosszú kávémat. „Most mondjátok! Még az állatvilágban is lehetséges ilyesfaj-
ta… istenbéke. Tigris, kecske – két jó barát…” És Erzsébet is egyetértően bólogatott. 

Hanem Jolán! Ő most se fért bele a mackónadrágjába. „Oké – mormolta –, de mi van a többi 
kecskével?” 

„Milyen többivel?” – kérdeztük egyszerre. „Hát, azokkal, amik utána kerültek a mi szelíd 
Amurunk elé. Hiszen élni neki is csak kell, ugye?! Még Timur barátja kedvéért sem fog egysze-
riben átszokni a szénára…”

Rengeteg sikeres előadást tar-
tott, és számos könyvet írt re-
laxációs technikákról, stresz-
szkezelő módszerekről, a lelki 
egészségmegőrzés lehetséges 
útjairól prof. dr. Bagdy Emő-
ke klinikai szakpszichológus, 
pszichoterapeuta, szupervizor. 
A költészet és a képzőművészet 
iránt táplált szeretete nyomán 

született meg 2016-ban a Pszi-
chológiai rejtelmek a művé-
szetekben és életünkben című 
könyve, melyben Kondor Béla 
egyedi szimbólumvilágának 
lélektani feltárására is vállalko-
zik. A Tomory Lajos Múzeum-
ban azonban nem kevesebbre 
vállalkozott, mint arra, hogy a 
jeles festő, grafikus, költő repü-

lés iránti vonzalmáról, illetve 
a képein megjelenő „szárnya-
lásokról”, azok szimbolikájáról 
beszéljen alig két órában diaké-
pek segítségével.

– Életem nagy szerencséje, 
hogy még személyesen ismer-
hettem ezt a nagy, introvertált 
művészt – kezdte az előadását 
Bagdy Emőke. – Később mint 

pszichológus foglalkoztam a 
képeivel, amelyeken visszatérő 
motívum a repülés és a zuha-
nás, a felfelé szárnyalás, majd 
az alászállás. A szárny szinte 
valamennyi rajzán, festményén 
megtalálható, hol nyíltan, hol 
elrejtve. Mindnyájan törekvők 
vagyunk, akik szeretnénk elő-
rébb, feljebb, magasabbra jutni. 

Ilyen volt Kondor Béla is. Ha 
valaki gyorsan jut fel, gyorsan 
is zuhanhat vissza. Ő felrepült 
a csúcsra, de önpusztító módon 
élt, cigizett, ivott, s igaz, nem 
öngyilkos lett, de szívroham vit-
tel el fiatalon. Értelmetlen korai 
halál! Ő zseniális ember volt, 
aki ahhoz, hogy minél maga-
sabbra jusson, feláldozta a tes-
tét, majd a megsemmisülés felé 
hullott alá. 

Bagdy Emőke nemcsak di-
aképekkel illusztrálta a gondo-
latait, hanem Kondor Béla ver-
seivel is. Például a Gömbölyű 
versike című költemény szerinte 

egy traumatizált gyerekről szól. 
„Sírásom nem hallatszott el 
messzire” – írja a költő, akinek 
a gyermekkorában – a szakem-
ber szerint – több olyan trauma 
lehetett, amely kihatott későbbi 
életére, és az önpusztítás felé ve-
zetett.

Érdekes előadás volt, amely 
után már biztosan nem úgy 
olvasunk Kondor-verseket, és 
nem úgy nézünk Kondor-fest-
ményeket, grafikákat, mint ko-
rábban. Bagdy Emőke egy kü-
lönleges szemüveget rakott fel 
ránk.

(temesi)   

ADY-LEVELEK A PIK-BEN
„Így nem fogok sohse meghalni” címmel Ady-estet tartottak október közepén a Pest-
szentimrei Közösségi Házban. A nagy költő levelezéséből hangzottak el részletek, de 
verseket is hallhattunk, egyet-egyet zenei kísérettel.

Száz éve halt meg Ady Endre, s ebben az évben már számos rendezvénnyel emlékeztek meg róla a 
kerületben, többek között a PIK-ben is. Az októberi megemlékezésen Lázár Csaba Kazinczy-díjas 
színművész a költő levelezésébe avatta be a nézőket Négyessy Katalin gordonkaművész közremű-
ködésével. De mielőtt elkezdődött volna a zenés est, az egyik szervező, a Vasvári Pál Polgári Egye-
sület nevében Bauer Ferenc megemlítette, hogy a helyi könyvtárral és a művelődési házzal közösen 
rendezik meg az Ady-estet azzal a Lázár Csabával, 
akivel már többször találkozhatott az imrei közös-
ség, legutóbb az Arany János költészetét méltató ren-
dezvényen. A köszöntőbeszéd után a színművész így 
kezdte a műsorát:

– Rendhagyó estünkön igyekszem Ady Endre 
minden jelentősebb korszakából és élethelyzetéből 
felidézni leveleit, gondolatait. Negyvenkét évet öle-
lünk át, a gyerekkortól a halálig. 

A levelekből megtudhattuk többek között, hogy 
a költőt gyermekkorában a mesék ragadták meg, 
és nem szerette a verseket. A későbbi levelezéséből 
az is kiderült, hogy „nincs szebb és hatalmasabb, 
mint az élet, nincs más igazság, csak az élet”, és 
hogy „baljóslatú bús nép a magyar”. A levelek és a 
versek között – de néha alattuk is – Négyessy Ka-
talin gordonkajátéka rántotta vissza a jelenlevőket 
a valóságba, a mába, a zenével hatásosan oldva az 
egyórás tömény gondolatiságot. 

A műsor végén Lázár Csaba abba is beavatta a 
hallgatóit, hogyan vált Ady-hívővé: még gyermek 
volt, amikor Latinovits Zoltán tolmácsolásában hal-
lott a költőtől néhány verset, ami már akkor nagy 
hatással volt rá. 

– Latinovits mindig velünk van a felvételekről. 
Az ő jelenléte nagyon „megüti” az embert – tette 
hozzá. A Lázár-jelenlét is nagyon „megütött” ben-
nünket ezen az esten.

(temesi)  

KONDOR BÉLA ÉS A REPÜLÉS VONZÁSA

Az indoklás szerint azért kap-
ta az elismerést Tumpek-Dóka 
Emese, mert szoros kapcsola-
tot tart a XVIII. kerületi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal 
és a Németszármazású Polgárok 
Egyesületével, továbbá az iskola 
népszerű sarkadi nyári táborá-
nak szervezője. Egy indoklás 
azonban gyakran a lényeget nem 
tudja visszaadni, azt a kedves, 
mindig optimizmust sugárzó 
tekintetet, amellyel elvarázsolja 
tanítványait, akik csodákra ké-
pesek vele. A tanárnő az elisme-
résnél is büszkébb arra, amit a 
diákjaival elér.

FÉLÉVES CSODA
– Egészen bizsergető érzés, ami-
kor az elsősök félévnyi tanulás 
után a februári bemutatóórán 
mindenre németül tudnak vála-

szolni. A többség egy szót sem 
tud németül, amikor belép az is-
kola kapuján, ám fél év után már 
úgy tudok órát tartani, hogy egy 
szót sem kell magyarul monda-
nom, mindenki mindent megért 
– mesél büszkén a tapasztalatáról. 

Két pedagógusszülő mellett 
idejekorán szívhatta magába a 
tapasztalatot, ám mégsem volt 
teljesen egyértelmű a pályavá-
lasztása.

– Egy kicsit belém volt kó-
dolva a pálya szeretete. Azt tud-
tam, hogy gyerekekkel szeretnék 
foglalkozni, csak azt döntöttem 
el nehezen, hogy mekkorákkal. 
Nagyon töprengetem, hogy óvó-
nő legyek-e, vagy inkább tanító. 
Végül éppen a német nyelv miatt 
döntöttem így, mert az iskolá-
sokkal már látványosabb ered-
ményeket lehet elérni, mint a hat 
éven aluliakkal. 

Az ifjú tanító a pedagógus-
diploma megszerzése után rög-
tön a közkeletűen csak Piros is-
kolának nevezett intézményben 
helyezkedett el.

– Már gyakorlatra is idejár-
tam, és mivel a kerületben lak-
tam, legnagyobb örömömre a 
Piros iskolában tudtam elhelyez-
kedni hat évvel ezelőtt. Az első 
évben délutános nevelőként dol-
goztam, ám a következőben már 
elkezdhettem németet tanítani.

Olyan gyorsan elfogadták őt, 
hogy két évvel ezelőtt megvá-
lasztották a német nyelvű mun-
kaközösség vezetőjének.

– Jólesett a bizalom, de tisz-
tában voltam vele, hogy részben 
azért választottak meg, mert 
osztályfőnökként vagy más fel-
adataik mellett a kollégáimnak 
erre már nem lett volna elég 
idejük.  

A szerény megközelítést több 
kollégája is cáfolta, ugyanis fiatal 
pedagógusként a modern kor 
újfajta eszközeivel is könnyen 
megbarátkozik, így óráin akár a 
mobiltelefonok is előkerülnek.

– Ezek az eszközök játéko-
sabbá teszik az órákat, a szem-
léltetésnél vagy a kvízjátékok-
nál is ragyogóan használhatók. 
Nem hiszem, hogy félni kell 
az alkalmazásuktól, csak tudni 
kell, mikor érdemes használni 
őket. Mivel utálok fegyelmez-
ni, az egyetlen járható út az, ha 
lekötöm a gyerekek figyelmét. 
Az a tapasztalatom, hogy türe-
lemmel, kedvességgel, sok játék-
kal ez könnyen elérhető. Persze 
tisztában vagyok azzal, hogy a 
nagyobbakkal ez már nem ilyen 
egyszerű, magam is tapasztal-
tam, amikor felsős osztályokban 
helyettesítettem.

MOZIMARATON
Kollégái azért is kedvelik, mert 
nem csak a rábízott feladatokban 
számíthatnak rá.

– Az új kihívások szerintem 
izgalmasak, talán ezért is válla-
lok sokféle feladatot. A helyi né-
met szervezetek programjainak 
segítése mellett a marktoberdorfi 
testvériskolával is állandó kap-
csolatot tartunk. Nagy álmom, 
hogy a diákoknak mozimara-
tont szervezzünk, ahol közösen 
válogatott filmeket nézhetünk. 

Ezt persze elsősorban az idősebb 
diákokkal lehet megvalósítani.

Könnyen elképzelhető azon-
ban, hogy az újabb kihívás csak 
évek múlva valósulhat meg, 
mert a nyári esküvője után a csa-
lád gyarapítása lett a központi 
kérdés Tumpek-Dóka Emese 
életében.

Sütő-Nagy Zsolt

SZENT GYÖRGY EGYENGETI AZ ÚTJÁT
„Csak az előnyét láttam annak, hogy nőként vagyok rendőr”

KERÜLETÜNK IFJÚ TEHETSÉGE 
Tumpek-Dóka Emese a Piros iskolában folyamatos inspirációt érez 

BODZAY ZOLTÁN 

– A beosztása kiemelt fővizsgá-
ló. Ebből ítélve a szakmájában a 
legjobbak között van. Hogyan fo-
gadta az elismerést? 
– Ha őszinte akarok lenni, azt 
kell mondanom, hogy ez nekem 
a bakancslistámon volt. 

SZÜLETETT 
RENDŐR
– Egyszerűen kellett egy ilyen el-
ismerés…? 
– Szent Györgyről nevezték el a 
díjat, és én Szent György napján 
születtem. Van tehát olyan, aki 
a rendőrség napján rendőrnek 
születik.
– Így már értem…

– Mindig irigyelték a kollégáim, 
hogy az én születésnapomon 
munkaszüneti nap van, amire 
én azt mondtam nekik: jó-jó, 
de azért egyszer majd egy Szent 
György-díj is jólesne. Az átadá-
son nagyon meglepődtem, mert 
előtte csak azt mondták, hogy 
jutalomosztás lesz. Attól pedig 
végképp meghatódtam, amivel 
ott indokolták az elismerést. 
– Milyen állomásokon keresztül 
jutott el a jelenlegi beosztásáig?
– Sehol máshol nem dolgoz-
tam, mint a rendőrségnél, ahova 
1996. augusztus 1-jén szereltem 
fel. Először járőr voltam, amiért 
utólag hálás vagyok, mert így vé-
gigjárhattam a ranglétrát. 
– Sok nő csinálja fiatalon ugyan-
ezt a rendőrség berkeiben. 

– Tudom, és le a kalappal előt-
tük, de én másra vágytam. Ezért 
jelentkeztem a Pécsi Tudomány-
egyetemre, amelynek a Pollack 
Mihály Műszaki Főiskoláját vé-
geztem el. Ezt követően megkap-
tam a lehetőséget, hogy nyomozó 
legyek a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányságon, ahol húsz és fél 
évig dolgoztam. A hatodik év 
után, amikor az akkori vizsgála-
ti osztályvezető hívott, kiderült, 
hogy számomra ez a munka 
maga a szerelem. Bár az is igaz, 
hogy már gimnáziumba is úgy 
mentem annak idején, hogy ren-
dőr akartam lenni.
– Ezek szerint a műszaki tanulmá-
nyok amolyan kitérőt jelentettek?
– Csak részben. Azt tudtam, 
hogy valamilyen diplomát sze-

retnék, és a Pollack egyébként 
katonai főiskola volt. Apukám is 
katona volt, így ez a fajta nevel-
tetésem megvolt, hiszen három-
éves koromtól jelentettem ott-
hon, hogy rendkívüli esemény 
nem történt. 
– Ha más rendkívüli esemény 
nem történt a tanulmányai so-
rán, kérem, mondja el, miként 
került Pestszentlőrinc-Pestszen-
timrére.
– Monoron együtt dolgoztam 
a mostani vezetőmmel, akit 
ide sodort az élet, és egyszer 
csak felhívott, hogy jöjjek, én 
pedig nem is gondolkoztam 
rajta, hanem átjöttem. Nem 
bántam meg, bár nagyon más-
képp működnek Budapesten a 
dolgok. 

– Ön nap mint nap kihallgatáso-
kat vezet. A pszichológiai érzéken 
túl mi kell ehhez a tevékenységhez?
– Szociális érzék. Legyen az 
tanú vagy gyanúsított, minden-
kiben először is az embert kell 
látnunk. Nincs magyarázat egy 
bűncselekmény elkövetésére, 
de például a 14–18 év közötti 
fiatalkorúak esetében nagyon 
meghatározó, hogy ki milyen 
családból jön. Ezt az embernek 
jól kell kezelnie és kommuni-
kálnia. Vagy egy foglalkozás 
körében elkövetett bűncselek-
mény, például egy munkahelyi 
baleset nem szándékos bűncse-
lekmény. Az ezzel gyanúsítha-
tó személyre még csak ránézni 
sem lehet úgy, nemhogy úgy 
beszélni vele, mintha szándékos 
emberölés bűncselekményét 
követte volna el. Emberként 
kell a tanúra és a gyanúsítottra 
is tekinteni, hiszen nem az én 
tisztem senkit elítélni. Még ha 

az emberek úgy látják is, hogy 
az az eredményes nyomozás, ha 
a kihallgatások alapján elítéli a 
bíróság a gyanúsítottat, én azt is 
eredménynek tartom, ha kide-
rül valakiről, hogy tényleg ár-
tatlanul gyanúsították meg.

NE FÉLJENEK  
A RENDŐRSÉGTŐL!
– Biztosan lehet ösztönösen is 
csinálni, de gondolom, a kihall-
gatásnak ma már tudományos 
módszerei vannak. Tanítják ezt 
valahol?
– Igen, a rendészeti szakkö-
zépiskolában, az egyetemen és 
bűnügyes szaktanfolyamon is 
tanítják, továbbá nagyon sokat 
tanulunk egymástól. Megosztjuk 
egymás között a tapasztalatokat. 
Fontosnak tartom eleve megte-
remteni azt a légkört, amelyben 
egy tanú vagy egy sértett bizton-
ságban érzi magát. Éppen ezért 
jelentkeztem a XVIII. kerület-
ben a bűnmegelőzési program-
ba. Járunk roadshow-ra, és a 
kapitányságra is jönnek középis-
kolások, s ilyenkor az én felada-
tom beavatni őket a tanúkihall-
gatások rejtelmeibe. Szeretem 
ezt csinálni, és mindig hangsú-
lyozom, hogy ne vegyék teher-
nek, ha tanúként kell jönniük a 
rendőrségre. 
– Lehet, hogy ez az egyik olyan 
dolog, amihez az empatikus ké-
pességük révén a hölgyeknek jobb 
érzékük van?
– Ez könnyen lehet. Sok esetben 
biztosan. Az elmúlt évtizedek 
során észrevettem, hogy vannak 
olyan, egyébként nehezen ke-
zelhető emberek, akik egy nővel 
szemben nem mernek annyira 
szemtelennek lenni, s ez sokszor 
eredményre vezethet. A vizsgá-
lói bűnügyes szakmában én csak 
az előnyét láttam eddig annak, 
hogy nőként vagyok rendőr.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Tumpek-Dóka Emese, a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola (Piros iskola) német nyelv és irodalom tanára idén Kerüle-
tünk fiatal tehetsége díjban részesült. Az elkötelezettségét a génjei-

ben hordozza, hiszen pedagóguscsaládba született. 

�Szent György-napi születésnapi ajándékként kapott Szent György-díjat Major Judit rendőr szá-
zados, a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság kiemelt fővizsgálója. A díjazottat fordulatokban 
és érdekességekben gazdag pályájáról kérdeztük.

Tumpek-Dóka Emese (középen) a Trachttagon, vagyis 
a népviselet napján a kolléganőivel

A repülés szimbolikája Kondor Béla művészetében címmel tartott művészetpszichológiai előadást október 22-én a 
Herrich–Kiss-villában a Tomory Lajos Múzeum Kondor Béla a repülés vonzásában című állandó kiállításához kapcsoló-
dóan. Az érdekfeszítő témára főleg képzőművészek és művészetbarátok voltak kíváncsiak.
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ALKOTÓTÁBOR A KONDORBAN

KRÚDY-KÖR A BALATON SZERELMESEIVEL

– Nekünk a Magyar Festészet Nap-
ja egy hónapig tart – utalt október 
5-én a Platz – Művészet a placcon 
elnevezésű rendezvény kezdetén 
Varga Ferenc, a közösségi ház ve-
zetője a megnyitó beszédében arra, 

hogy már szeptember közepén en-
nek jegyében rendeztek kiállítást a 
Városháza Galériában Market Art 
– XVIII. (piaci vásár) címmel. 

– A „piaci vásárt” követte a 
kerületünkben tanító Kolláth 

Mariann Titkos kert című kiál-
lítása a Rózsa Művelődési Ház-
ban október elején és most ez az 
aktív alkotónap, amelyen negy-
ven helyi festőművész fog ecse-
tet, hogy reggeltől késő délutá-

nig alkosson – mondta. – Bárki 
megnézheti, hogyan születik 
meg a mű.

Megnéztük. Érdekes volt 
látni, ahogy az intézmény fo-
lyosója alkotótáborrá változott, 
és miközben szólt a gitárzene 
(Frech Gábor és Flamisch Péter 
jóvoltából), különféle témák 
körvonalazódtak a vásznakon. 
Magyar József festőművésznek 
éppen ezen a napon rendeztek itt 
kiállítást a korábbi alkotásaiból, 
a megnyitó ünnepi pillanataira 
természetesen mindenki letette 
az ecsetet. Tőle kérdeztük meg, 
hol jobb festeni, odahaza magá-
nyosan, kényelmes körülmények 
között, vagy itt, közösségben, fi-
gyelő tekintetek előtt.

– Engem nem zavar, ha mun-
ka közben néznek, beszélgetnek, 
körülöttem sürögnek-forognak, 
mert ilyen közegben is el tudok 

gondolatban vonulni, és képes va-
gyok alkotni – válaszolta. – Nem 
először festek az alkotónapon, 
amit nagyon jó kezdeményezés-
nek tartok, szeretem a hangulatát. 
Azt hiszem, mások is hasonlóan 
gondolják, mert mindig szívesen 
jönnek. A festésnek általában kész 
tervvel, elképzeléssel látunk neki.

A házigazda Varga Ferenc is 
hasonlóan vélekedett, miköz-
ben vászonra vitte a gondolatait. 
Koscsó László festőművész pedig 
olyan remekművet alkotott né-
hány óra alatt, hogy csodájára 
jártak a kollégái. A Zsivány ká-
poszta című műve annyira élethű 
lett, hogy étvágygerjesztők voltak 
a főbb motívumai, a csülök, a 
tarja és a töltött káposzta. A kom-
pozíció igen kapós lett, pillanatok 
alatt elkelt! Meg is kérdeztük a 
művésztől, minek tulajdonítja 
műve hatalmas sikerét. 

– A sokéves gyakorlásnak, a 
szakmai rutinnak és a jó ízlésnek 
– mondta. – Nem arra töreked-
tem, hogy maradandót alkossak, 
de azért a jó témaválasztás is na-
gyon fontos: művem központjá-
ban szerepelt. 

Nos, Koscsó László egy ha-
talmas bográcsban is ízlésesen 
hozta össze a vecsési káposztát, a 
tarját és a csülköt, s egy művész-
kollégája sem maradt éhesen… 
Ő nemcsak a művészetekben, 
hanem a főzésben is otthon van, 
évek óta mindig valamilyen étel-
különlegességgel lepi meg a ha-
sonló közösségi összejövetelek-
kor a művésztársait.  

Az alkotónapon készült ké-
pekből október 10-én nyílt ki-
állítás a hónap végéig volt lát-
ható a Kondor Béla Közösségi 
Házban.

Temesi László 

A vendégeket ezúttal is Kani-
zsa József, a kör extitkára és 
Németh Nyiba Sándor, a jelen-
legi titkár köszöntötte, majd 
a Karácsony Julianna tájfestő 
balatoni képeiből rendezett 
kiállítást a lánya, Kovács Árvai 

Ágnes nyitotta meg. Szavaiból 
megtudhattuk, hogy az édes-
anya a gyermekkorát Balato-
nakarattyán töltötte, innen a 
magyar tenger szeretete. Kö-
zépiskolába Balatonfüreden, 
majd Veszprémben járt, ahol 

művésztanárai avatták be a 
festészet rejtelmeibe. A veszp-
rémi egyetemen műszaki rajzot 
tanult, a diploma megszerzése 
után logisztikusként helyezke-
dett el, de az álmát nem adta 
fel, folyamatosan rajzolt és fes-

tett. Általában olajjal alkot, de 
szereti a pasztellt is. Képein a 
Balaton iránt érzett tisztelet és 
szeretet tükröződik.

Karácsony Julianna festmé-
nyei október közepéig voltak 
láthatók, őt T. Szabó Magda 

követte, akinek az alkotásai 
november 18-ig tekinthetők 
meg.

A szóban forgó estén még 
egy szerelmesét ismerhettük 
meg a Balatonnak: Szakáli Anna 
költő-írót, aki Zamárdiban szü-
letett, és ma is ott él. Bár ügy-
vitelszervezőként dolgozott egy 
dunántúli vízműnél, tagja több 
irodalmi társaságnak, egyesü-
letnek, énekkarnak, és külön-
féle településeken vezette Bara-
nyi Ferenc Kossuth-díjas költő 
vízvilágnapi irodalmi estjeit. A 

víz tehát meghatározó szerepet 
játszik az életében, különösen 
a Balaton, amely több írásában, 
versében is főszereplő. Versei 
számos könyvben és antológiá-
ban jelentek meg, valamint CD-
ken is hallhatók megzenésítve. 
Legfrissebb kötete a Szélhajtó 
küsz címet kapta, s a címadó 
vers így kezdődik: „Csillámokat 
sodor a víz, szélhajtó küsz vígan 
játszik.”

Mint ahogy Szakáli Anna is a 
szavakkal.

(temesi)

Évek óta sikeresek a festészetnapi rendezvények a kerületben. A Kondor Béla Közösségi 
Ház vezetőségének szívügye, hogy minél népszerűbbé tegye a képzőművészetet, illetve 
annak művelőit. Az október kiemelten is a kiállításokról szólt, sőt egy nyilvános alkotó-
napról is.

Ősszel újra „köröz” a Krúdy-kör. Legutóbb a Balaton szerelmesei találkoztak a Zila Kávéházban, ahol Szerelmem Balaton 
címmel kiállítás nyílt, Szélhajtó küsz címmel pedig verseskötetet mutattak be.

Egy hét alatt öt író-olvasó találkozó KULTÚRAFestészetnapok – egy hónapon átKULTÚRA

KOLLÁTH MARIANN 
TITKOS KERTJE
Egy hónapig láthattuk Kolláth Mariann kerületünkben élő festőművész képeit a Rózsa 
Művelődési Házban. A Titkos kert című tárlat is kapcsolódott a Magyar Festészet Napja 
alkalmából szervezett, több hétig tartó rendezvénysorozathoz.

Nemcsak kiváló festő, de kiváló pedagógus is Kolláth Mariann, aki a Bókay Árpád Általános Iskolában 
tanít. A természet iránti szeretet már kisgyermekkorában kialakult benne, és ezt kivetíti a képeire is.

– Festményei sejtelmesek, szimbolikusak, témái a mese-, illetve a mondavilágba vezetnek be – 
hallottuk még a megnyitón Varga Ferenctől, a Kondor Béla Közösségi Ház vezetőjétől, aki maga is 
forgatja az ecsetet. – Sejtetik a környezetet, amelyből előbukkannak különféle állatok. Mariann képei 
különös hangulatot árasztanak, szimbolikája a keleti kultúrát idézi fel. Nem véletlenül a Titkos kert 
címet adta a kiállításának. Ahova elvarázsol bennünket, az egy kert, egy titkos kert, ahol a természet 
mindenek felett, még az emberek felett is! Az út, amely odavezet, magunkban van, magunkban kell 
felfedezni szimbolikáját. 

Kolláth Mariann titkos kertjében egy bensőséges világot mutatott be nekünk, tárlatlátogatóknak. 
Festményei közül majdnem mindegyik fekete-fehér alapra készült, de kompozíciós megoldásaiban 
sokfajta színárnyalat tűnik fel. Méltatói szerint a természet tisztelete átitatja a munkásságát, a szeretet 
áthatja egész életművét.

 Az októberi napsütésben jó volt barangolni ebben a titkos kertben, amiben a „főkertész” Kolláth 
Mariann volt.

(temesi)

JUBILEUMI 
SONORE-KONCERT 
Tizenöt éves jubileumát ünnepelte a zene világnapján, október 1-jén a Sonore Vegyes 
Kar, amely kétórás koncertjével méltón ívelte át ezt a hosszú időszakot, keresztmet-
szetet adva eddigi munkásságából. A különleges eseménynek a Karinthy gimnázium 
előcsarnoka adott otthont.

Az intézmény falain képek illusztrálták a Sonore másfél évtizedének főbb állomásait, a kezdetektől 
napjainkig, a hazai és külföldi szereplésekkel. Ezekből kiderült, hogy igen aktív időszakot hagyott 
maga mögött az együttes, de ezt humorral fűszerezve szóban is összefoglalta a művek felcsendülése 
előtt Mohai Tibor György karnagy, fagottművész, a Karinthy Frigyes Gimnázium ének-zene tanára, a 
vegyes kórus vezetője.

Megtudtuk, hogy a Sonore 2004 őszén a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet támogatásával alakult 
meg, 2010-től pedig a kerületi önkormányzat és a Karinthy Frigyes Gimnázium támogatja az együt-
test, ez utóbbi elsősorban azzal, hogy otthont ad a próbák idejére. A kórus főleg a kerületből toborzott 
diákokból és pedagógusokból áll, akik közül néhányan „karinthysok”.

– Szinte megalakulásunk óta fellépünk hazai, illetve külföldi koncerttermek színpadain – mondta 
a karnagy. – Jártunk Csehországban, Lengyelországban, Olaszországban, Erdélyben, az Isztambuli 
Kórusversenyen, és visszatérő vendégei vagyunk a Nemzeti Galéria múzeumi hangversenyeinek. A 
kórus rendszeres közreműködője a Hollerung Gábor érdemes művész karnagy által irányított Énekel 
az ország programnak is.

A nívós ünnepi műsor Kodály Zoltán Köszöntőjével kezdődött, majd többek között Rossini-, Csaj-
kovszkij-, Lennon- és Farkas-művek csendültek fel. A koncerten felléptek a Tébláb Alapfokú Művé-
szeti Iskola táncosai is. Végezetül az ismert zulu népdal, a Siyahamba hangzott el a szintén közremű-
ködő tatai Egressy Kamarakórussal és a közönség soraiban ülő sonorésokkal.

(temesi)

EGY ÚTON AZ 
OLVASÁSÉRT 
Egy hét alatt öt író-olvasó találkozót tartottak a kerületben több mint ötszáz diák részvéte-
lével az Egy úton az olvasásért elnevezésű rendezvény keretében. Az öt könyvhöz kapcso-
lódó rajzverseny eredményét a Pestszentimrei Közösségi Ház színháztermében hirdették 
ki október közepén.

A főszervező és házigazda FSZEK Pestszentimrei Könyvtár vezetője, Fodor Beatrix köszöntötte a díjátadón 
megjelenő kisdiákokat és a tanáraikat, majd elmondta, hogy a négy pestszentimrei gyülekezettel (reformá-
tus, katolikus, evangélikus, baptista) közösen rendezték meg ezt a versenyt, hogy népszerűsítsék az olvasást 
és a könyvtárba járást. 

– Hiszen az irodalom lelki gyógyszert ad, illetve a könyvtár egy olyan közösségi tér, ahol jó lenni – mondta.
A bemutatott öt könyvhöz kiírt rajzpályázatra szeptember végéig érkeztek be a pályaművek, amelyek közül 

a legjobbakat az októberi zárónapon díjazták. Fodor Beatrix azt is elmondta a köszöntőjében, hogy az olva-
sással nemcsak a szókincs gyarapítható, hanem a betűk, a történetek megtanítanak gondolkodni, az olvasás 
révén gazdagodik a fantázia, fejlődik a kreativitás, és nem mellesleg okosodnak is a gyerekek. 

– A könyvek új világokat nyitnak, amelyekben el lehet merülni, amelyekben kalandozni, játszadozni lehet, 
amelyek segítségével meg lehet érteni az igazi világot és benne az igazi embert. 

Abban, hogy egy gyerek irodalmi, olvasási élményéket gyűjtsön, hogy megtalálja az utat ahhoz, hogy ön-
állóan is kalandozzon, a szülői és az iskolai nevelésnek kulcsszerepe van. 

– Azok a gyermekek, akik rendszeresen, akár kisiskoláskorukig mindennap esti mesére alszanak el, biztos, 
hogy könnyebben nyúlnak maguk is könyvek után, és éreznek rá a varázslatokra. Ahogy azok a fiatalok is a 
könyvek közelében maradnak, akiket a magyarórákon a tanár izgalmas, élményben gazdag módon avat be 
egy-egy történet, monda, regény világába. Sajnos azonban a modern gépi, elektronikus szórakoztatás irányá-
ba fejlődő világunk nem nagy barátja a könyvek birodalmának – tette hozzá a könyvtárvezető.

Épp ezért van szükség az olyan eseményekre, mint amilyen az Egy úton az olvasásért. 
– A játék, a verseny segítségével ugyanis könnyen meg lehet szerettetni az olvasást még azzal az ifjúval is, 

aki eddig távol keringett a Gutenberg-galaxistól. Azt kívánom, hogy tanítsuk a gyerekeket az olvasás szerete-
tére, szeressék meg azt a világot, ami egy könyv kinyílásával eléjük tárul – mondta végezetül a könyvtárvezető. 

A gálán az öt könyvhöz kapcsolódó rajzpályázat győztesei könyvjutalmakat és okleveleket kaptak a XVIII. 
kerületi önkormányzat támogatásával. 

(temesi)
ARANY A FALON
Eklektikus festőnek tartják sajátságos látásmóddal Arany Gusztávot, akinek október 
végéig láthattuk a kiállítását a Pestszentimrei Közösségi Házban, Képek a falon címmel. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre művészbarát, vallják a kerületben, és ez valóban így van, olyan gya-
koriak itt a kiállítások. Imre az „aranykorát” élte egész októberben, hiszen itt rendezték meg Arany 
Gusztáv kiállítását. Számos képe volt a hónap végéig a falon, nem véletlenül utal erre a kiállítás címe. 

– A Képek a falon helyett a tárlat kaphatta volna ezt a címet is: Arany Gusztáv festővé válása, mert 
itt nyomon követhetjük művészi útja főbb állomásait – hangzott el Garamvölgyi Béla festőművész 
megnyitó beszédében. – A „hátizsákos festő”, aki a pályája kezdetétől úton van, Hajdúszoboszlón szü-
letett, Tiszaújvárosban élt, de már régóta a fővároshoz, illetve Gyömrőhöz kötődik. Ez utóbbi helyen 
a tóparton mobiltelefonon rögzítette az élményeit, amiket aztán a festményein adott vissza, jól gaz-
dálkodva a fénnyel és az árnyékkal. Ha a munkásságát röviden szeretném jellemezni, akkor azt mon-
danám, jó értelemben vett eklektikus művész, aki az évtizedek alatt jó festővé vált. Alkotói pályaíve 
széles tapasztalati bázison nyugszik, a korai erősen expresszív megjelenésektől kezdve a rendkívül 
izgalmas – e tárlaton is látható – posztimpresszionista törekvésekig. Sajátságos látásmódja, a környező 
valóságból érkező ingerek autonóm vizuális rendszerbe foglalásának képessége, az alkalmazott festői 
technikák és a magabiztos ecsetkezelés teszi a munkáit szerethetővé.

Garamvölgyi Béla végezetül elárulta, hogy kedvenc képe a Köd című, amely azt sugallja: nem min-
dig látunk tisztán, sokszor látjuk ködösen a világot. 

Ha megnézzük Arany Gusztáv többi festményét – mondjuk, egy következő kiállításon –, garantál-
tan tisztán látjuk majd a világot, de legalábbis az általa ábrázolt magyar tájakat…

(temesi)

VOLT EGYSZER EGY KERTVÁROS
A lokálpatriotizmus szép példájával szembesülhettünk a Brassó Utcai Általános Iskolá-
ban október 7-én. Itt rendezte meg az önkormányzat és a Tomory Lajos Múzeum Sze-
leczky Zoltán Volt egyszer egy kertváros című könyvének a bemutatóját.  

– Huszonegynéhányan jelezték előzetesen a részvétételi szándékukat, ám közel száz vendég érezte, 
hogy ezt a bemutatót nem lehet kihagyni – köszönt be Heilauf Zsuzsanna, a Tomory Lajos Múzeum 
vezetője, egyben az est házigazdája. 

Mi ez, ha nem örömforrás és bizonyítéka a Szent Imre-kertvárosiak napjainkig tartó lokálpatrio-
tizmusának…? 

Az intézményvezető a személyiségéhez hűen igen részletes tájékoztatót tartott, kitérve a kertvá-
ros történetének legapróbb részleteire is. Ám az olvasó utólagos engedélyével az 1920. október 24-én 
hozott döntést idézném a könyvből: „Megalakul a Köztisztviselők Kertgazdasági Otthona Pestszent-
lőrinc Egyesület azzal a reménybeli céllal, hogy házhelyeket kapnak, melyeken családi házakat építve 
telepet alakítanak ki.”

A szerző az újonnan beköltözőkre 
is gondolt, mert ebből a kötetből ők 
is megismerhetik, hogy milyen ha-
gyományokkal rendelkező, mennyire 
összetartó közösség tagjaivá váltak, 
amikor Szent Imre-kertvárost válasz-
tották a lakóhelyükül.

Szeleczky Zoltán átérezhetően me-
sélte el a könyv megírásának történetét, 
közben számos, eddig a kertvárosi la-
kosok számára is ismeretlen adalékkal 
szolgálva. Szép gesztusként a megjelen-
tek egy-egy példánnyal gazdagabban 
térhettek haza, sőt a türelmesebbek 
dedikáltathatták is a kötetet, amelynek 
megjelenését az önkormányzat támo-
gatta. 

Gönczöl András

„ÁLLATI JÓ” NAP 
POGÁNY JUDITTAL
Az állatok világnapja alkalmából az egész nap az állatokról szólt október 20-án a Pest-
szentimrei Közösségi Házban. Az „Állati jó” Nap elnevezésű rendezvény sztárvendége a 
nagy állatbarát hírében álló Pogány Judit színművész volt.

Bábelőadással kezdődött a különleges nap, majd Tóth Tibor, a felsőlajosi 
magánállatkert tulajdonosa bemutatta az állatparkját, amely nagy küz-
delem, sok gáncsoskodás árán jött létre, mert egyedül csak ő hitt abban, 
hogy Magyarországon megvalósíthatja merész álmát. Magánkézben egy 
állatkert, vadállatokkal? Soha! Aztán mégis lett. Tóth Tibor az állatszere-
tetéről és az állatvédelemről is beszélgetett a rendezvény sztárvendégével, 
Pogány Judittal. Az idén a színikritikusok életműdíjával is kitüntetett Kos-
suth-díjas színművész elmondta a kerekasztal-beszélgetésen, hogy elítéli 
azokat, akik bántalmazzák az állatokat, nagy dühöt, haragot érez velük 
szemben, s nem érti, mitől válik ilyenné egy ember.

– Milyen emberek azok, akik képesek a kutyáikat, macskáikat bántani, 
sőt megölni? – kérdezte a színésznő szinte magától. Neki két hatalmas testű 
kutyája, egy kuvasza és egy komondora volt egyszerre, de a szeretetének és a 
határozottságának köszönhetően mindkettő elfogadta őt, hallgattak rá. 

– Éjjel-nappal együtt voltunk, amikor tehettem, amikor nem szólított el a 
munkám hazulról, még a házba, sőt a szobámba is beengedtem őket – mesél-
te. – Én nem azért tartottam soha állatokat, hogy elzárjam őket, nálam sza-
badon járhattak az udvaron, a lakásban. Még kakadum is volt, amit gyakran 
kiengedtem a szabadba, és soha nem hagyott el. Az állattartásnak a gyermeknevelésben is fontos szerepe van, a 
fiam és az unokáim élnek-halnak az állatokért. Meggyőződésem, hogy aki szereti az állatokat, más emberré válik, 
védi őket. A tizenhárom éves unokám például annyira állatszerető, hogy vegetáriánus lett… 

A művésznő fájlalta, hogy már nem vállalhat kutyát, mert nincs kire hagynia, ha dolgozik, de hozzátette, hogy 
azért nincs állat nélkül, mert cicái vannak. Pogány Judit mesélt arról is, hogy boldogan adta kölcsön a hangját a 
híres rajzfilmben a kis Vuknak, ami igen nagy népszerűséget hozott neki.

 Az „Állati jó” Napon a kutyasimogatás és a tanácsadás mellett „állatos” előadások és népi játékok is voltak. 

(temesi)  
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Kuti Margit felidézte, hogy Erdő 
Péter bíboros, prímás hívására és 
vezetésével harmadik alkalommal 
tartották meg az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegye területén 
működő katolikus oktatási intéz-
mények közös Veni Sancte szent-
miséjét szeptember 2-án. A Szent 
István-bazilika előtti téren mint-
egy ötezer-hatszázan hallgatták, 
és ünnepelték a szentmisét. A záró 
könyörgés után Erdő Péter nyolc 
igazgatónak adta át ünnepélyes 
keretek között a megbízólevelet. 

Az intézményvezetőtől azt is 
megtudtuk, hogy a nyár sem telt 

tétlenül a falak között, hiszen szá-
mos fejlesztés és felújítás történt. 
Megújult és kibővült a tanári szo-
ba. Átalakították az aulát, amely 
ennek nyomán tágasabb lett, így 
jobban ki tudják használni. A 
bejárati ajtót kicserélték, hogy ne 
fázzanak télen sem. Az aulában 
LED-világítótesteket helyeztek el, 
térköveztek, riasztórendszert és 
hangosítórendszert építettek ki, 
s megújult a porta is A mosdókat 
szintenként új ajtókkal, ablakok-
kal látták el, az elavult fűtőteste-
ket kicserélték, és felújították az 
elektromos hálózatot is. Az udva-

ron „üzemel” már a kézilabdapá-
lya, a tetőn pedig állagmegóvást 
végeztek.

A Szent Lőrinc Katolikus Ál-
talános Iskola elnyerte az Ökois-
kola címet, amelynek haszná-
latára 2019. szeptember 1-jétől 
2022. augusztus 31-ig jogosult. 
A cím fontos elismerése annak a 
pedagógiai és intézményvezetési 
folyamatnak, amelynek eredmé-
nyeként a tanulók számára ter-
mészetessé válik az egészség- és 
környezettudatos életmód, az 
igazságos társadalmi berendez-
kedés iránti igény, az érdeklődés 
a globális és a lokális problémák 
iránt. A tanárok arra is töreked-
nek, hogy a tanulók az iskolában 
megszerzett tudást és értékren-
det a családjuknak és a tágabb 
környezetüknek is közvetítsék.

MÉCSESGYÚJTÁS ELHUNYT 
SZERETTEINK EMLÉKÉRE 
Mindenszentek, avagy mindszentek napja a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek 
emléknapja, melyet november 1-jén tartanak.  Egyúttal a megdicsőült egyház ünne-
pe is. 

A még élők a „küzdő egyházat”, a már 
meghalt és a tisztítótűzben bűnhődők a 
„szenvedő egyházat”, az üdvözültek pe-
dig a „diadalmas egyházat” képviselik. 
Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa 
idején jelent meg először a megemlé-
kezés napjaként. Jámbor Lajos frank 
császár 835-ben IV. Gergely pápa enge-
délyével már hivatalosan is elismerte az 
új ünnepet. A hagyomány szerint egye-
temes ünneppé IV. Gergely pápa tette. A 
katolikus és az ortodox keresztény egy-
házak ünnepe Magyarországon 2000-től 
újra munkaszüneti nap.

Mindszentek napja nem tévesztendő 
össze a halottak napjával, egyháztanilag 
a szenvedő egyház ünnepével, amit 998 
óta tart meg az egyház a következő napon, november 2-án az elhunyt, de az üdvösséget még el nem 
nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. Szent Odiló bencés apát 998-ban vezette be emléknapként. Ké-
sőbb a bencés renden kívül is ünnepnappá vált, és a XIV. század elejétől a katolikus egyház egésze 
átvette. Estéjét a halottak estéjének (halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, 
akár egy-két órán át szólnak a harangok a halottak emlékezetére. 

A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben 
lévő hívekről szól. A katolikusok november 2-án tartják, egyháztanilag a szenvedő egyház ünnepe, a 
mindenszentek november 1-jei főünnepét követő ünnepnap, amikor a „küzdő egyház” a „szenvedő 
egyházról” emlékezik meg. Ezen a napon sokan gyújtanak gyertyát, mécsest elhunyt szeretteik emlé-
kére, és felkeresik a temetőkben a hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan 
vált a katolikus egyház ünnepnapjából – felekezetektől függetlenül – az elhunytakról való megemlé-
kezés általános ünnepévé.

Az elmúlt napokban a Lőrinci temető környékén is hatalmas volt a zsúfoltság, és az ilyenkor 
megszokottnál hosszabb nyitvatartási idő ellenére sem juthatott ki mindenki a temetőbe, így 
várhatóan még az elkövetkező hétvégén is a szokottnál jelentősebb forgalomra készülhetnek a 
temető környékén.

SZERETETCUNAMI
Tortával és énekekkel ünnepelve pakolták meg a teherautót 

BIZAKODIK AZ ÚJ IGAZGATÓ
Kuti Margit a Szent Lőrinc iskola élén

– Mi van magukkal, hogy van-
nak, kedves Gabriella?
– Köszönöm a kérdését, hálás 
szívvel vagyunk, nincs okunk 
panaszra, bár valóban moz-
galmas és nem igazán nyuga-
lommal teli nyarat tudhatunk 
magunk mögött... Augusztus 

elsején kiköltöztünk a Kossuth 
téri parókiából, ami öt gyerek-
kel, bőröndökkel, dobozokkal 
rengeteg munkát adott. Közben 
azonban boldog lelket adott ne-
künk az a szeretetcunami, amit 
átélhettünk, s nem is sejtettünk. 
A gyülekezeti tagok minden 

szinten bizonyságot tettek arról, 
hogy nagylelkű Istenünk van. 
Volt, aki nagy tál palacsintával 
jött elbúcsúzni, volt, aki dobozt 
hozott, volt, aki borítékot, mert 
tudta, hogy nem lesz fizeté-
sünk... Tortával és énekekkel ün-
nepelve pakoltuk meg a teher-

autót is. Mondhatnak bármit a 
pesti emberről, ha élő Istene van, 
az meglátszik, meghallatszik. 

MENNEK, DE AZÉRT 
MARADNAK…
– Mi lesz most a gyülekezettel? 
– Hamarosan új lelkészük lesz, 
akit Pestszentimréről, korábbi 
helyettesítési szolgálataiból már 
többen ismerhetnek. Természe-
tesen megrázkódtató volt egy 
ilyen viharos időszakot átélni, de 
közelebb is vitt bennünket Isten-

hez. Nem szakad meg teljesen a 
kapcsolatunk. Azóta is voltunk 
már temetésen, esküvőn szol-
gálóként, résztvevőként. Mind-
ketten hálásak vagyunk az itt 
eltöltött évekért. Őszintén meg-
lepődve látjuk a gyümölcsöket a 
ránk bízottak életében. Bemen-
tem a legnagyobb református 
könyvesboltba, ahol nemcsak a 
férjem köteteit lehet kapni, ha-
nem ott sorakoznak a lőrinciek 
legfrissebb művei is. Legyen ál-
dás továbbra is Lőrinc népén és 
a templomon.

„IZGALMAS” 
FELADAT LESZ
– Hol folytatják a szolgálatot?
– Az egyházunk vezetőinek is 
fontos volt, hogy ne „pihen-
jük túl magunkat” a dobozo-
lás után... A férjem a Kozma 
utcai börtönlelkészeként kezd 
nemsokára. Talán más úton el 
sem mertük volna vállalni ezt, 
hiszen ismertük L. Molnár Ist-
vánt személyesen is. Őt május-
ban kísértük szomorú szívvel 
utolsó útjára. Megtiszteltetés, 
hogy alkalmasnak látják a fér-
jemet a következő helyünkön 
történő szolgálatra. Ugyanak-
kor ez az új hely nem egyem-
beres feladat lesz. Nagyon is 
szükséges hozzá az imádkozó, 
velünk élő és érző gyülekezeti 
háttér. Ahogy Jézus sem egye-
dül küldte ki az emberek közé 
a tanítványokat. Kíváncsian, 
s nem tagadom, izgalommal 
várjuk.

Szolgálat nyáron is

A nyár sem telt szolgálat 
nélkül – tudtuk meg a 
Sándor házaspártól. A 
Délvidéken táboroztak 
fiatalokkal, ahol együtt 
zenélhettek az egyik 
legnépszerűbb keresztény 
zenésszel, Pintér Bélával 
is. Mivel 15 brit fiatal már 
tavasszal megvette a 
repülőjegyét az augusztusi 
budapesti táborra, velük 
is örömmel megtartották 
a tábort. 
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�A Szent Lőrinc Katolikus Általános Is-
kola igazgatója, Kuti Margit szeptember 
2-án vette át öt évre szóló iskolaigazgatói 

kinevezését. Az új intézményvezető beszélt a 
terveiről, az elképzeléseiről. 

�Hiányoltam az utóbbi időben a skót juhászkutyát a Kossuth téri refor-
mátus templomtól. Vajon hova lett? Elindultam hát szeptember végén 
a lelkész házaspárhoz, Sándor Balázshoz és Sándor Gabriellához. 

Akkor tudtam meg, hogy már nem laknak szolgálatuk korábbi helyén, a 
szeretett Kossuth téren. 

n TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C és E kategóriás 
vezetői engedély; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, megbízható 
munkavégzés; emelő-gépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s végzettség. Feladatok: a 
tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése; a rakomány károsodásmentes 
szállítása; részvétel a rakodási folyamatban; a rakomány átadása-átvétele; a gépjármű 
műszaki állapotának megőrzése és ellenőrzése; az előírt adminisztrációs feladatok 
elvégzése. Előny: D kategória megléte.

n PÁLYAKARBANTARTÓ CSOPORTVEZETŐ: Társaságunk pályakarbantartó 
csoportvezető pozícióba keres munkavállalót a Társaság telephelyein, valamint a 
Társaság üzemeltetésében lévő intézmények sportpályáinak karbantartási munkálatainak 
irányítására. Munkakör célja: Társaság telephelyein és Társaság üzemeltetésében 
lévő intézmények sportpályáin a karbantartási tevékenység tervezése, szervezése 
és irányítása. Feladatok: a Pályakarbantartó csoport tevékenységének tervezése, a 
beosztott munkavállalók beosztásának elkészítése, munkájának koordinálása, irányítása, 
a Pályakarbantartó csoporthoz tartozó sportpályák éves karbantartási, felújítási és 
fejlesztési tervének összeállításában való részvétel, az elvégzett munkák helyszíni 
ellenőrzése mennyiség és minőségi szempontok alapján, az esetleges hiányosságok 
esetén a szükséges intézkedés megtétele, a csoport feladatellátásához szükséges 
eszközök, anyagok, munkavédelmi eszközök meglétének biztosítása, a kapcsolódó 
beszerzések ügyintézése, szükség esetén a munkafolyamatok szakszerű bemutatása, 
illetve betanítása, folyamatos kapcsolattartás a Társaság többi szervezeti egységével, a 
telephelyek vezetőivel, valamint a külső partnerekkel, a munkakörhöz tartozó kötelező 
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátása, naprakész vezetése. Elvárások: 
legalább középfokú, szakirányú pálya-karbantartási vagy kertészeti végzettség, kertészeti 
területen szerzett 2-3 éves tapasztalat, jó problémamegoldó és kommunikációs képesség, 
határozott fellépés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint), B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: sportpályák (salak, 
élő- és műfüves) karbantartásában szerzett szakmai, továbbá vezetői tapasztalat.

n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. 
Önmagára és munkájára is igényes, energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban 
szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n VÍZVEZETÉK SZERELŐ: Társaságunk Magasépítési osztályára olyan szakmai 
végzettséggel rendelkező víz-, gáz- és fűtésszerelő munkavállalót keres, aki az osztály 
feladatkörén belül a személyre szólóan kiadott vízvezeték, fűtésszerelési feladatokat 
szakszerűen, pontosan és maradéktalanul elvégzi. Kiszámítható, hosszú távú 
munkalehetőség.

n VILLANYSZERELŐ végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások: 
végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, 
precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n ÉPÜLET VAGY BÚTORASZTALOS végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Feladatok: épületek faszerkezetű nyílászáróinak és berendezési tárgyainak 
(beépített szekrény, bútor, lambéria) karbantartása és felújítása, könnyen összeszerelhető 
bútorok gyártása. Elvárások: végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 1-3 éves szakmai 
tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés. 

n KŐMŰVES: Feladatok: középületek és lakások karbantartása, felújítása során a 
kőműves feladatok elvégzése. Elvárások: kőműves végzettség; önmagára és munkájára is 
igényes, energikus férfi jelentkezését várjuk; építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat 
előny.

n FESTŐ: Feladatok: Társaságunk kezelésében álló ingatlanok, illetve saját telephelyek 
festése, mázolása, tapétázása. Elvárások: szakirányú végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos és precíz munkavégzés.

n RENDEZVÉNY-ELŐKÉSZÍTŐ: Feladatok: rendezvények tárgyi feltételeinek 
biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, feliratok kihelyezése stb.), berendezési 
eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, rendezvény ideje alatt ügyelet 
biztosítása, rendezvények után a terület eredeti állapotának visszaállítása (bontás, 
szállítás, raktározás). Elvárások: „C” kategóriás vezetői engedély, hátfalas emelőgép-
kezelői végzettség, fizikai állóképesség, megbízhatóság. Előny: villanyszerelői végzettség.

n TELEPHELYI KARBANTARTÓ: Feladatok: az ingatlanok területén általános 
karbantartási feladatok ellátása, a kerten belüli munkák elvégzése (fűnyírás, gallyazás, 
kertészkedés, járdakarbantartás), az épületek és berendezések állapotának napi 
ellenőrzése, problémák észlelése esetén – szóban vagy írásban – azok közvetlen 
felettesének való jelzése, a veszélyt jelentő hibák azonnali jelzése a vezető felé, és 
azok elhárításának azonnali megkezdése, a rábízott gépek és eszközök szakszerű 
üzemeltetése, illetve használata, azok tisztán-, karban-, és rendben tartása, valamint 
felelősségteljes őrzése, feladatok adminisztrációja, minden olyan egyéb feladat ellátása, 
amit a munkahelyi vezetője jelez a munkavállaló felé. Elvárások: „B” típusú jogosítvány, 
szolgálati idő alatt kulturált és fegyelmezett magatartás, alkohol és tudatmódosító szerek 
hatásától való mentesség, együttműködési készség, csapatszellem, megbízható, önálló, 
felelősségteljes munkavégzés, jó kommunikációs készség és empátia. Előny, de nem 
feltétel: vízszerelői, villanyszerelői vagy lakatos végzettség. Amit kínálunk: biztos, hosszú 
távú munkalehetőség, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való 
részvétel.

n JEGYPÉNZTÁROS: A munkakör leírása: uszodák szolgáltatási és térítési díjainak 
beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, valamint elszámolás 
a házipénztárral. Feladatok: uszodai pénztárak működtetése a törvényi és belső 
szabályozások alapján, befizetések kezelése (belépőjegyek, bérletek, bérleti díjak, 
tagdíjak, táborok stb.), beléptető karórák érvényesítése és visszavételezése, szigorú 
számadású nyilvántartások naprakész vezetése, váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre 
állásának biztosítása, napi elszámolás, pénztár ellenőrzése, műszak végi jelentések 
elkészítése, napi pénztári anyag és a bevétel elzárása, időszakos jelentések készítése. 
Elvárások: középfokú szakirányú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
előny, műszakos beosztás vállalása (délelőtt, délután), precíz, megbízható, felelősségteljes 
és önálló munkavégzés, erkölcsi bizonyítvány. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú 
munkalehetőség, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való 
részvétel. Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület.

 Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-
zésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.
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MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
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MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS
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TISZTA, KULTURÁLT 
KÖRNYEZET 

1 vagy 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET 

HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06 30 173 0909

E-mail: info@wdental.hu
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198-as busz  Kis 
utcai megállónál

Takács Krisztián
Tel.: 0630/225-1975

20 éve az Önök bizalmával
Fogsorkészítés, fogsorjavítás

SZOLGÁLTATÁS
 

n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerekkel. 06306170351

n ÁCS – KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a tetőig minden fajta munkálatokat, ezen felül lapostető szigetelés, dryvizozás, festés-mázolás stb. NYUGDÍJASOKNAK TAVASZI KEDVEZ-
MÉNY 25%. Hívjon bizalommal! 06/70-908-9578

n Redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, 
napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n Dr. Kőnig Éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-
317-0797, 06-20-922-1629

n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752 

n Szobafestés-mázolás és tápétázás szakembertől számlaképesen korrekt árképzéssel, INGYENES felmérés és árajánlat. +3620/382-3350 

n Víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátor-
szelep cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű ügyintézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, 
cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-
2470, Email: szerviz@szerviz.info

n Kaiser  Viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől 
a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZ-
TÁS. 06-70-544-4050

n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! VÍZVEZE-
TÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269

n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-
284-92-13

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 400000Ft. Hívjon, 

nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

n 2% jutalékért értékesítem ingatlanát teljes körű ügyintézéssel. 16 éve Önökért! Judit Ingatlan-Hitel&Ügyvédi Iroda. +36-30/244-0891

GYŰJTEMÉNY/RÉGISÉG
n Budai József  RÉGISÉGGYŰJTÖ  - KERESKEDŐ vásárolok készpénzért teljes hagyatékot, festményeket, órákat, dísztárgyakat, HERENDIT, ZSOLNAYT, 

ezüstneműket, bronz szobrokat, bútorokat, koloniált is. Könyveket, zongorát, csillárt, érméket, kitüntetéseket, stb. T.: 06-70-673-7787, email.: 
antik@magyarantik.hu

n BAKELITMÁNIA, híradástechnika, hangfalak, erősítők, lemezlejátszók, bakelit lemezek, horgászfelszerelések, szerszámok, CD – DVD, könyvek, játékok, szalagos 
magnók vétele (Hibásat és nem működőt is!). Minden esetben díjtalan kiszállással! Pintér Nikoletta, 06309734949, 0614668321, pinterregisegek@gmail.com

n Nem tudja, mit kezdjen a hagyatékából maradt elektromos műszereivel? Keressen minket, műszereket vásárolunk megőrzésre az utókornak, kiállításra, felújításra. 
(Különböző intézmények selejtezését is vállaljuk) instrumentsmuseum@freemail.hu 06-20/974-8604

OKTATÁS
n Angol német olasz beszédcentrikus oktatás. Ingyenes próbaóra. Tel: 06-70/6177311, e-mail: hunkommerz@gmail.com

ÁLLÁS
n XVIII. kerületben működő főzőkonyhánkra keresünk szakács munkatársat, kora hajnali munkakezdéssel, hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. 

(jogosítvány előny) Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 30 567 1431.

n XVIII. kerületben működő főzőkonyhánkra keresünk teljes munkaidőbe, fekete mosogató munkatársat korai munkakezdéssel, hétfőtől péntekig 
tartó munkarendbe.  Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 30 567 1431.

n XVIII. kerületben működő főzőkonyhánkra keresünk részmunkaidős munkatársat (nyugdíjas is) gépjárművezető munkakörbe, hétfőtől péntekig 
tartó munkarendbe.  Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 30 567 1431.
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SPORTOS LURKÓK A LIGETBEN 
Ahogy a Lurkó-liget óvodába járó gyerekek szülei mondják, nincsen semmi kiemelkedő-
en különleges ebben az intézményben, mégis más egy kicsit, mint a többi. Erről hallgat-
tuk meg Borbély Szilvia vezető óvónőt.

Gazdag múltja van az óvodánknak, s mi büszkék is vagyunk erre. A 47 évvel ezelőtt, 1972-ben alapított intéz-
mény nem véletlenül népszerű a kerületben. Olyannyira, hogy gyakran keresnek fel bennünket a körzeten kí-
vülről is, tehát nem a mi területünkhöz tartozók, akiket, akiknek a gyermekeit természetesen szeretettel várjuk 
a lehetőségeinkhez képest. Hasonlóan bármelyik más „lurkóhoz”, akinek a szülei úgy döntenek, hogy a mi ön-
kormányzati és Ovi-Sport alapítványi intézményünk lesz az első, amelyikben a gyermekeik megteszik az első 
lépéseiket a közösségi életük során. Büszkék vagyunk egyebek mellett arra a 3200 négyzetméteres csupa zöld, 
gyeptéglás udvarunkra, amelyen, hogy úgy mondjam, tényleg „elveszhetnek” a gyerekek. Gondtalanul tölthe-
tik el az óvodás éveiket, amelyek során nagyon odafigyelünk – mert figyelnünk is kell – arra, hogy felkészítsük 
őket életük következő állomására, az általános iskolára. Büszkék vagyunk az év elején átadott 50 négyzetmé-
teres tornateremre is, amelyben az iskolára felkészítő, játékokra épülő testnevelésórákat tartanak a kollégák. 
S ha már őket említettem, elmondom, hogy a hat csoportban hozzánk járó 142 gyermek minden napjának 
minden percét összesen 27 dolgozónk kíséri figyelemmel a szakképzett óvónőktől a logopédusokon, a gyó-
gytestnevelőkön és a pszichológusokon át egészen a megbecsült kisegí-
tő személyzetig. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy összeszokott, 
egymást ismerő és megbecsülő csapat a miénk. A lehető legfontosabb 
számunkra az, hogy az egészséges életmódot természetessé tegyük a 
gyermekek számára.  Ebben mi más, mint a friss levegő, az állandó moz-
gás, az egészséges táplálkozás – benne a napi gyümölcsfogyasztás – jár az 
élen. Már csak azért is, mert ha rendszeresen nyílt egészségnapot szerve-
zünk, akkor ezek alapján is oda kell figyelünk a bennünket választókra. 
Mert természetesen nem lehet más a célunk, mint hogy egészséges, életre 
termett lurkókat adjunk át az iskoláknak.

Visszavonult Kis Gábor olimpiai bajnok vízilabdázóA Madách Filmklub idei utolsó vetítésePROGRAMAJÁNLÓ SPORT

Alig kell néhány száz métert au-
tózni a végtelen forgalma miatt 
nem mindig a tüdőnk egészsé-
gét szolgáló Üllői útról, hogy 
nyugodt, sportolásra csábító 
helyen találjuk magunkat. A ke-
rületiek egészségét is szolgálja a 
jövőben az az 500 méteres futó-
pálya, amely az elmúlt évek so-
rán megszépült Brenner-park-
ban épült. 

A megnyitót követően sok-
sok kerületi fiatalember és hölgy 
ismerkedett a pályával. Elnézve 
a célba érkező „atlétákat”, talán 
nem tévedés azt állítani, hogy a 
„kör” akár a kerületi sportosok 
új törzshelyévé válhat az elkö-
vetkező hetek, hónapok során, 
aztán meg még jó hosszú ideig.

Az építő cég képviselője akár 
világcsúcsidőről számolhatott 

be, hiszen az 500-as kör két és fél 
hónap alatt készült el, ami elnéz-
ve a hosszát és a kiválónak tűnő 
kivitelezését, mindenképpen 
gratulációt érdemel. 

Nem véletlenül jegyezte meg 
egy középkorú férfi vendég, mi-
után beért a célba:

– Az lenne az igazi, ha 
használná ezt mindenki, 
négyévestől száznégy évesig, 
egészségben, s nem csak a ke-
rületiek…

Igaza van, mert erre a pályára 
mindenki büszke lehet…

NEMCSAK 
BAJNOK, 
SPORTEMBER IS
Visszavonult Kis Gábor olimpiai bajnok 
vízilabdázó

AZ EGÉSZSÉG KÖRE

– Úgy éreztem, hogy eljött 
az idő. Sok-sok év telt már el 
azóta, amikor az első edzésen 
részt vettem. Center vagyok, 
„darálóban” éltem, és 36 éve-
sen azt kezdtem érezni, hogy 
egy-egy meccs után megnőtt a 
regenerálódási idő, s ez egyre 
csak hosszabb lett… – mond-
ta Kis Gábor, aki korábban 
évekig gerincsérvvel küzdött, 
Igaz, azon már túl van, így 
végül nem egészségügyi prob-
lémák miatt hozta meg a dön-
tést. 

– Egy-egy nagyon kemény 
meccs hatását régen már más-
nap nem éreztem, de most 
előfordul, hogy napokig is el-
tart, amíg teljesen rendbe jö-
vök – mondta.

SZAKAJTÓNYI 
ÉREM
A 170-szeres válogatott pólós 
gondolkodott ugyan azon, hogy 
folytassa-e még egy évig, ráadá-
sul a klubja is szerette volna, ha 
játszik, de… 

– Úgy döntöttem nem folyta-
tom, mert tavaly decemberben 
megszületett a kisfiam, vele sze-
retném a lehető legtöbb időt töl-
teni, mint ahogy a családomra is 
több időt akarok szánni.

Az olimpiai bajnoki címe mel-
lett Kis Gábor válogatottként világ- 
és Európa-bajnoki ezüstérmet is 
nyert, kétszer szerzett Eb-bronzot, 
s tagja volt a riói olimpián ötö-
dik helyezést elérő együttesnek is. 
Klubszinten hatszor nyert magyar 

bajnokságot, legnagyobb sikere pe-
dig a Szolnokkal 2017-ben elnyert 
Bajnokok Ligája-győzelem volt.

HOSSZÚ, SZÉP 
KARRIER 
Kis Gábor a Bp. Spartacusban 
kezdett vízilabdázni. Utánpót-
lás-játékosként 1999-ben ifjúsági 
Eb-bronzot szerzett, 2000-ben pe-
dig a junior Eb-n ötödik lett a csa-
patával. Egy év múlva bronzérmes 
volt a junior vb-n.  1997-ben lett 
a BVSC játékosa. Első felnőtt OB 
I-es mérkőzését 1999-ben játszotta. 
Jöttek a sikerek, mert a válogatott-
ban már 2002-ben bemutatkozott, 
2006-ban pedig stabil játékos lett. 
2004-ben az Egerhez igazolt, 2006-
ban Eb-, 2007-ben pedig vb-ezüs-

térmet nyert. 2008-ban olimpiai 
bajnok, rá egy évre Eb-bronzérmes. 
Ezután a Vasashoz igazolt. Ott két 
magyar bajnoki címet szerzett s a 
2009-es vb-n ötödik helyen végzett 
a csapattal.  

AZ A GONOSZ 
GERINC…
2010-ben negyedik helyezett volt 
a válogatottal az Európa-bajnok-
ságon. Az ezt követő szezonban 
Egerbe igazolt, s ismét magyar 
bajnoki aranyérmes lett. 2011 má-
jusában porckorongsérve miatt 
kimaradt a világbajnokságra utazó 
válogatottból. A következő bajno-
ki idényben Szolnokra igazolt. A 
2012-es londoni olimpiáról lema-
radt, de visszakerült a válogatottba. 

A barcelonai világbajnokság előtt 
néhány nappal azonban kiújult a 
sérve, ezért le kellett mondania a 
válogatottságot. 2015 végén beje-
lentette, hogy ismét a válogatott 
rendelkezésére áll. Szerepelt a 
2016-os riói olimpián, ahol ötödi-
kek lett. A torna után bejelentette: 
a válogatottban nem játszik többet. 

AMI A SIKERHEZ 
KELL…
Az ezt követő évben még Baj-
nokok Ligáját nyert a Szolnoki 
VSC-vel, az idén pedig befejez-
te aktív pályafutását, a mezőtúri 
Invictus Úszó és Vízilabda SC 
szakmai igazgatója lett. 

– Hosszú, és azt hiszem, teljes 
pályafutás volt az enyém, két évti-

zedet töltöttem el a medencében. 
Az utamon inkább sikerek kísér-
tek, s ezzel talán én is feliratkozhat-
tam azoknak a listájára, akik tettek 
valamit a gyönyörű sportágunkért 
– mondta szerényen a bajnok, 
megmutatva ezzel, hogy a sikerei-
től függetlenül is a „földön maradt”.

Feltehetően ez is válasz arra, 
hogy a tehetségen és a szorgalmon 
túl mi kell a sportcsúcsok meg-
hódításához.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Új futópályát, futókört adtak át a Brenner 
János-pihenőparkban október elején.

�Egy kiváló olimpiai bajnok pólós köszönt el a medencétől, s akasz-
totta szögre a nadrágját. A kerületben élő Kis Gábor olimpiai bajnok 
vízilabdázó, a Szolnoki VSC csapatának centere abbahagyta az aktív 

sportolást. A 2008-ban Pekingben olimpiai aranyérmes játékos elsősor-
ban a korával indokolta a döntését.

BAZI NAGY FRANCIA LAGZIK
Claude Verneuil és felesége katolikus szellemben nevelték fel négy 
lányukat. A három legidősebb már férjhez ment, szüleik legnagyobb 
bánatára mindegyikük más-más vallású és etnikumú – szefárd zsidó, 
muszlim arab és kínai – fiatalembert választott. A Verneuil szülők 
mindent megtesznek azért, hogy azt láttassák: elfogadják a vejeiket, 
de nehezükre esik tagadni az előítéleteiket, így a családi összejövetelek 
csupa kellemetlenséget tartogatnak számukra. Utolsó reményük a leg-
fiatalabb lányukban van, azt remélik, hogy Laure egy napon majd egy 
katolikus fiút visz haza bemutatni a családnak. Amikor aztán Laure 
bejelenti nekik, hogy a választottja katolikus, a szülők fellélegeznek, és 
még azt is elnézik neki, hogy a férfi színészként dolgozik. Csakhogy…

A Madách Filmklub idei utolsó vetítésén műsoron: Bazi nagy 
francia lagzik – francia vígjáték. A főbb szerepekben: Christian Cl-
avier, Chantal Lauby, Frédérique Bell, Julia Piaton.

Időpont és helyszín: november 24. (vasárnap) 16 óra, Polgárok 
Háza (Üllői út 517.). A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak!

A BÖRZSÖNYTŐL  
A PILIS CSÚCSÁIG
Időjárástól függetlenül természetesen novemberben is várja a 
Téry Ödön Túraklub a kirándulni vágyókat.
November 10. (vasárnap) Börzsöny hegység. Útvonal: Vác – 
Öreggombás – Kisgombás – Gombási-pihenő – Naszály csúcs (652 
m) – Sárkánylyuk – Nagy-Banya-kő – Öregvágás – Kosd. Találko-
zó 7.45-kor a Nyugati pályaudvaron, indulás 8.07-kor. Túratáv:12 
km (nehéz), költség: kb. 1500 Ft. A túrát vezeti: Pataki Miklós.
November 17. (vasárnap) Tata – Fényes Tanösvény. Útvonal: 
Tata vasútállomás – Fényes-fürdő – Tanösvény és vissza. Esetleg 
rövid tatai séta. Találkozó 8 órakor a Déli pályaudvaron, indulás 
8.20-kor (Kelenföldről 8.26-kor). Túratáv: 7 km (könnyű), költ-
ség: 4300 Ft (utazás + belépő). A túrát vezeti: Kerék Katalin.
November 24. (vasárnap) Pilis hegység. Útvonal: Kétbükk-
fa-nyereg – Hunfalvy út – Simon halála – Pilis, Boldog Özséb-ki-
látó (765 m) – Régi határkő – Pilis- nyereg – Pilisszentlélek. Ta-
lálkozó 7.45-kor a Batthyány téren, indulás 8 órakor. Túratáv: 11 
km (nehéz), költség: 1500–2000 Ft. A túrát vezeti: Dobosné Ildi.

PROGRAMOK

NAGYOPERETT  
A RÓZSÁBAN
Sir Bazil idős herceg szerelmes a fiatal Didier Angelába, az ünne-
pelt énekesnőbe. Feleségül is venné, de a társadalmi törvények-
re is tekintettel kell lennie – nem házasodhat rangján alul. Ezért 
keres egy arisztokratát, aki hajlandó Angelával rövid ideig tartó 
látszatházasságra lépni, hogy a válásuk után ő köthessen házas-
ságot vele. E célra kiválóan alkalmas René, Luxemburg grófja, aki 
félmillióért vállalkozik arra, hogy Angelát látatlanban feleségül 
vegye. Bazil feltétele, hogy René nem láthatja a menyasszonyt, ám 
az operett törvényei szerint a fiatalok egymásba szeretnek, ami 
aztán sok bonyodalommal jár.

Luxemburg grófja – Lehár Ferenc nagyoperettje két felvonás-
ban a Pesti Művész Színház előadásában.

Időpont és helyszín: november 10. (vasárnap) 15 óra, Rózsa 
Művelődési Ház 

Belépőjegy: 2700 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 2000 Ft

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 7. 17 óra: Itt és most tárlat – 
a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület és a 
Szabad Alkotók Köre közös kiállításának 
megnyitója
November 7. 17.30: A nagy kérdés – 
előadás-sorozat a Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében. Téma: A válto-
zások kora.
November 9. 9 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
November 10. 10 óra: Csokikoncert
November 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 12. 17.30: A gondolat hősei 
– Pais István filozófiatörténész, ny. egye-
temi docens előadás-sorozata. Téma: A 
görög felvilágosodás és a szofisták.
November 14. 18 óra: Gongmedi-
táció vagy hangfürdő Minya András 
vezetésével
November 15. 19 óra: Félúton – Frech’ 
Gábor előadóestje
November 16. 14 óra: Öreg cigány 
hegedűjén – a Fráter Loránd Nótakör 
zenés-táncos műsora
November 17. 8 óra: Sakk-bajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
November 17. 9 óra: Országos Rajzfil-
münnep. A belépés ingyenes!
November 19. 18 óra: Reikiklub – vezeti 
Jónás József tradicionális reiki mester
November 21. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
November 21. 17.30: A nagy kérdés – 
előadás-sorozat a Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében. Téma: Változó 
Szentírás?
November 22. 15 óra: A Rákóczi-em-
lékév alkalmából rendezett versenyek 
díjkiosztó ünnepsége
November 23. 9 óra: A hatalom kártyái
November 24. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Az emeleti galériában november 18-ig 
Dankházi János festőművész kiállítása 
látható.
Hétfőn és szerdán 17 órakor szenior-
örömtánc Katával. Keddenként 17 órakor 
antigravitációs jóga. Szerdánként 16.30-
kor gerinctorna, 18.45-kor Ladies’ 
Dance Mix. Csütörtökönként 18 órakor 
zumba Panda Nikivel.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 291-
6564-es telefonszámon lehet érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 8. 17 óra: Napló ’56 – újságok, 
utcák, emberek. Tatár Imre könyvének 
bemutatója.
November 13. 16.30: KézműveSzerda: 
lámpások, gyertyatartók
November 14. 17 óra: Karády Katalin 
és Kőbánya – Pintér Sándor könyvének 
bemutatója
November 18. 17 óra: Kultúrkör – Boa 
Péter előadása: Pakisztán és Kína.
November 20. 17 óra: Papírszínház
November 21. 17 óra: Egészséges életmód 
– Sonnleitner Károly előadása: Hogyan 
kerülhetjük el a cukorbetegséget és a 
magas vérnyomást?
A Galéria 18 kiállítóteremben novemberben 
Bleier Barnabás festményei láthatók.
Hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 
9–19 óra között, kedden és szombaton 
9–14 óra között várjuk az olvasókat. 

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
November 13. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás – nem csak gyermekeknek. 
Nemezelés, labda- és ékszerkészítés.
November 18. 17 óra: Önazonosan a 
tükör előtt – Tósoki Anikó mentálhigiéni-
kus, előadóművész előadása
November 20. 17 óra: A Metenors-fiúk 
koncertje

A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Mozik – A 
XVIII. kerület, azaz Lőrinc és Imre 
mozijai című kiállítás december közepéig 
tekinthető meg.
A könyvtár hétfőn és szerdán 13 és 19 óra, 
csütörtökön 9 és 15 óra, pénteken 12 és 
18 óra között fogadja az olvasókat. 

PESTSZENTIMREI KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtökön 
9–17 óra, pénteken
11–17 óra között várjuk az olvasókat. 
Kedden és hétvégén zárva tartunk.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 8. 9.30: Ernőke a szendergő 
erdőben – Papp Judit bábelőadása a 
Baba-mama klub és játszócsoport 4. 
születésnapja alkalmából. Belépő: 1000 
Ft, testvérkedvezménnyel 1600 Ft.
November 8. 15 óra: Nyugdíjas operett- 
és nótadélután. A belépés díjtalan!
November 8. 17 óra: A Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társaság 30. 
születésnapja tiszteletére rendezett kiállítás 
ünnepélyes megnyitója. A rendezvényen 
átadják az idei Pestszentimréért díjat is.
November 12. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Mert van mese, ami rólad 
szól… Előadó: Tóth Péter, részvételi díj: 
500 Ft.
November 16. 10 óra: Gongmeditáció és 
hangfürdő. Részvételi díj: 2000 Ft. 
November 16. 11.30: Gyógyító relaxáció 
tiniknek és fiataloknak. Előzetes 
bejelentkezést kérünk a 291-9202-es 
telefonszámon. Részvételi díj: 1000 Ft.
November 18. 18 óra: Mesemondólány 
vándorúton – a 10 éves Bábos Mesekuc-
kó és Babos Bábos Társulat kiállításának 
megnyitója. A tárlat november 26-ig 
látható.
November 22. 18 óra: Társasjátékklub 6 
éves kortól, gyermekeknek és szüleiknek. 
Játékmester: Horváth Máté. Belépőjegy: 
500 Ft/fő, családok esetén felnőtteknek 
500 Ft, gyermekeknek 200 Ft.
November 23. 10 óra: Csakrameditáció. 
Előzetes bejelentkezést kérünk a 291-
9202-es telefonszámon. Részvételi díj: 
1500 Ft.
November 23. 15 óra: Nosztalgia táncdél-
után – nem csak nyugdíjasoknak. Zenél a 
Magic Duó, belépő: 800 Ft.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről, valamint programjainkról és 
azok részvételi díjairól az elérhetőségein-
ken lehet tájékozódni. 

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY
Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
November 10. 10 óra: Akrobatikus rock 
and roll verseny
November 16. 17.30: PLER KC–Nemzeti 
Kézilabda Akadémia férfi kézilabda bajnoki 
mérkőzés

POLGÁROK HÁZA
Üllői út 517.
November 24. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Bazi nagy francia lagzik – francia 
vígjáték. A belépés ingyenes, mindenkit 
szeretettel várnak.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 10. 11 óra: Az elvarázsolt egér-
kisasszony – zenés mesejáték. Belépőjegy: 
990 Ft.
November 10. 15 óra: Luxemburg grófja 
– operett két felvonásban. Belépőjegy: 
2700 Ft, diák és nyugdíjas: 2000 Ft.
November 16. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépő: 300 Ft.
November 16. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépő: 500 Ft.
November 23. 20 óra: Erzsébet–Kata-
lin-bál. Zenél a Főnix Voice, belépőjegy: 
1990 Ft.

Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink 
heti ütemezéséről az elérhetőségeinken 
lehet tájékozódni. 
Az itt található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 
az elérhetőségeinken való előzetes 
egyeztetés alapján.
Nyitvatartás: hétköznap 9 és 19 óra 
között, hétvégén a rendezvényeinkhez 
igazodva.

TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
November 16. 14 óra: Családi délután 
a Herrich–Kiss-villában. A program 
ingyenes!
November 21. 17 óra: Immunerősítő 
teadélután ötórai teával. A belépés 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 
Béla a repülés vonzásában. A Magyar 
Nemzeti Galériától kölcsönzött Kondor 
Béla-grafikák is láthatók a kiállításon!
Látványraktár
Programjainkra regisztrálni a muzeum@
muzeum18ker.hu e-mail címen lehet.
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Új kiállítás: 50 éves a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola. A kiállítás egy része a 
Múzeumsarok kiállítóhelyünk utcaf-
ronti kirakatában tekinthető meg. A 
tárlat 2020. január végéig látható.
Nyitvatartás: kedden és csütörtök-
től szombatig 12 és 18 óra között, 
szerdán 10 és 16 óra között. 

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repü-
léstörténeti kiállítás.

Az Üllői út, ami összeköt című 
vándorkiállítás a polgármesteri hivatal 
(Üllői út 400.) II. emeletén látható. 
Részletek a honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előze-
tes egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglal-
kozások minden korosztálynak (a 
teljes kínálat megtalálható a honlap 
Múzeumpedagógia menüpontjában), 
vándorkiállítások kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes utca-
név-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordu-
lók – Pestszentlőrinc és Soroksárpé-
teri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet teljes 
tartalmával: http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerü-
leti oktatástörténet múltjából
Nyitvatartás: kedden 12–18 óráig, 
szerdán 10–16 óráig, csütörtökön, 
pénteken és szombaton 12–18 óráig.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowboar-
dozást tanulni. Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól kezdve az emberi 
élettartam és a vállalkozó kedv határáig. 
A csoportokat életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, szombaton-
ként 10–13 óráig. A pályán szakkép-
zett oktatók, különleges minőségű 
mesterséges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

RAJZFILMÜNNEP  
A HAVANNÁN
Immár a VII. Országos Rajzfilmünnepet 

rendezik meg, s ebben az évben a 

világhírű Nepp Józsefre emlékeznek a 

szervezők. A hagyományokhoz híven 

a Havanna-lakótelepen ezúttal is 

lehetőség lesz egy félnapos rajzfilm-

nézésre, amelynek során nemcsak a 

kicsik szórakozhatnak, de a szüleik is 

kedvükre nosztalgiázhatnak, hiszen 

a Bogyó és Babóca, valamint a Gréti 

– egy kutya feljegyzései mellett olyan 

örökzöld filmeket is műsorra tűznek, 

mint a Gusztáv, a Kérem a következőt 

(Dr. Bubó) vagy A Mézga család.

Időpont és helyszín: november 17. 

(vasárnap) 9 óra, Kondor Béla Közös-

ségi Ház

A belépés ingyenes, mindenkit szeretet-

tel várnak a szervezők!

EGY ÉVTIZED  
A BÁBOK VILÁGÁBAN
Tízéves lett a Bábos Mesekuckó és a 

Babos Bábos Társulat. A kerek évfor-

dulót kiállítás-megnyitóval, könyvekkel, 

valamint stílszerűen bábokkal ünneplik 

meg. Köszöntőt mond Lipcseyné Hor-

váth Ágnes, a Pestszentimrei Közösségi 

Ház vezetője, a kiállítást megnyitja 

Szentirmai László művészpedagógus, 

a Magyar Bábjátékos Egyesület elnöke, 

a rendezvény moderátora Nemec Mari-

ann, közreműködik Szandy hercegnő.

Időpont és helyszín: november 18. 

(hétfő) 18 óra, PIK Ház 

A kiállítás november 26-ig látogatható 

az intézmény nyitvatartási idejében.

ÖTÓRAI TEA
Ismét családi programot szervez a 

Tomory Lajos Múzeum a Herrich–

Kiss-villában.

A program részeként lesz előadás a 

különféle gyógynövények immunrend-

szer-erősítő hatásáról, teafilter-készí-

tés, gyógyteakóstolás. 

Mindenki a szervezők vendége egy 

ötórai teára!

Időpont: november 21. (csütörtök) 

17 óra 

A program ingyenes, azonban 

regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 

muzeum@muzeum18ker.hu e-mail 

címen lehet.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

(1982. szeptember 27.) 

Sportága: vízilabda, 
posztja: center

Egyesületei: Bp. Spar-
tacus, BVSC, Egri VK, 
Vasas, Szolnoki VSC

Legjobb eredményei: olim-
piai arany (Peking, 2008), 
vb-ezüst (Melbourne, 
2007), Eb-ezüst (Belgrád, 
2006), Eb-bronz (Málaga, 
2009, Belgrád, 2016), 
Junior vb-bronz (Isztam-
bul, 2001) 

Novemberi véradások
A Magyar Vöröskereszt november 11-én (hétfőn) 14 órától 
17.30-ig a Piros iskolában (1184 Üllői út 380–382.), novem-
ber 20-án (szerdán) 11 órától 15 óráig a Liszt Ferenc repülőtér 
2-es terminálján, a SkyCourt konferenciaközpontban szervez 
véradást.
A szervezők kérik, hogy a személyazonosító igazolványukat és a 
lakcímkártyájukat vigyék magukkal, s a TAJ-szám megadása is 
szükséges.
A véradás előtt étkezni kell, valamint sok folyadékot fogyasztani.
A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359.
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Sportos, szép lányok a Táncos FesztiválonSPORT

Korábban nem volt a kerületben 
önálló cselgáncsegyesület, amely 
az utánpótlás-neveléstől a nem-
zetközi szintű versenyeztetésig 
felvállalta volna a sportágat.  A 
Pestszentlőrinc-Kassa Sport-
egye sületben megtették ezt.  

Lehet, hogy lassacskán köd-
be vész, de a hetvenes években 
a Havanna- lakótelepen már 

működött önálló dzsúdóoktatás, 
majd később a Kassa Utcai Ál-
talános Iskolában is megalakult 
a sportkör, amely biztosította az 
utánpótlást. 

Azóta sok kiváló tehetség ju-
tott el a sportág élvonalába, s állt 
helyt a nemzetközi versenyeken 
is. Juhász József edző elmondta, 
hogy a leigazoltak számának nö-

vekedésével egyre népszerűbb lett 
a sportág. Ennek jegyében rendez-
nek évente több versenyt, sok fia-
tallal. A karácsony előtti versenyen 
rendszeresen több száz versenyző 
vesz részt az egész országból.

TÖBB HELYEN IS 
GYAKOROLNAK 
Egyedülálló program keretében 
megkezdték a XVIII. kerületi 
SOFI-ban a speciális nevelési 
igényű fiatalok cselgáncsoktatá-
sát is. Hamar bebizonyosodott, 

hogy ez a sportág az egyik leg-
jobb általános fejlesztő hatású, 
mert számottevően javítja a moz-
gáskoordinációs képességeket. 

A dzsúdó Japánban az iskolai 
tananyag része, ott minden gyer-
mek megismerkedik a sport-
ággal. Magyarországon ez még 
nem vált gyakorlattá, de talán 

nem is a távoli jövőben az lehet. 
A Kassa SE célja az, hogy minél 
több gyermek és felnőtt ismerje 
meg ezt a keleti küzdősportot.  

Ennek elérése érdekében 
sokfelé nyúlnak. Létrehoztak 
például egy, az óvodástól a fel-
nőttkorig egymásra épülő, kor-
csoportonkénti cselgáncsokta-

tási rendszert. Hogy földrajzilag 
is elérhetők legyen, több edzés-
helyszínt működtetnek a kerü-
letben és a vonzáskörzetében. Fő 
bázisuk a XVIII. kerületben ma 
is a Kassa utcai iskola, Kispesten 
pedig a Puskás és a Móra iskola. 

JÓL JÖNNE  
A SEGÍTSÉG
De vajon milyen lesz a jövő?

A Kassa SE-nél hisznek ab-
ban, hogy megvalósulnak a cé-
lok. A befektetett munka mellett 
azonban természetesen szükség 
van az anyagi háttérre is, aminek 
biztosítása meghaladja az egye-
sület és a szülők lehetőségeit.  

A kassások ezért szívesen fogad-
ják a támogatást, amit ők az ered-
ményeikkel tudnak meghálálni. 

A TÁNC ÖRÖK…
Vidékről is egyre többen jönnek

EGYRE TÖBBEN A TATAMIN
A dzsúdó a Kassa SE-ben is fegyelemre, ügyességre nevel

A táncot mindig „el lehet adni” – 
derült ki a Pestszentimrei Sport-
kastélyban, amelynek a lelátóit 
ugyan nem zsúfolásig töltötték 
meg az érdeklődők, de azt el le-
het mondani, hogy „jó sokan” 
voltak, élvezve a látványt. A kivá-
ló mozgáskultúrával megáldott 
táncosok játszották a főszerepet, 
minden szempár őket követte. 
Odaszögezték a nagyérdeműt a 
székekhez.

BETÁNCOLTAK  
A KERÜLETBE
De hogyan jutott el eddig a fesz-
tivál, amelynek a „fejlődéstör-
ténete” és a jelene is bizonyítja: 
jövőre sem kell majd lasszóval 
fogni a nézőket?

A két szervezőt, Szikes Péter-
nét és Bereczky-Balázs Nikolettet 
kérdeztük arról, hogy miként fu-
tott be ilyen szép karriert ez az 
esemény.

Nem tegnap kezdődött, állí-
tották mindketten, hiszen 2010-
ben rendezték meg az első Tán-
cos  Fesztivált, amely után nem 
volt kérdéses, hogy lesz folytatás. 
Befutottak, betáncoltak a kerület 
életébe…

Ma már nemcsak a fővá-
rosból, hanem több vidéki te-
lepülésről is jelentős figyelem 
kíséri a táncos lábak csodás 
lépéseit. Immár azzal büszkél-
kedhetnek a szervezők, hogy 
13 csapat küldte táncparkettre 
a lányokat, hölgyeket a Sport-
kastélyban.

MEGVAN  
AZ UTÁNPÓTLÁS
A szervezők azt is elmondták, 
hogy kiváló a kerületi után-
pótlás. 

S valóban, amikor elkezd-
ték felsorolni a „géppuskalábú” 
csapatokat, s azok a parketten 

is bemutatták a tudásukat, bi-
zony, volt oka a közönségnek a 
tapsra. 

Az „örökkévalóság” kedvé-
ért írjuk le, hogy mely kerüle-
ti egységeket tapsolhatta meg 
lelkesen a közönség. Ott volt a 
Dance City Center, a P.L. Team 
Dance Studio, a Gloriett SE és a 
Zumba Vikivel elnevezésű höl-
gykoszorú is.

Megtudtuk a szervező höl-
gyektől azt is, hogy a rendezvény 
célja az ifjú tehetségek felfede-
zése, de ezen túl az is lényeges, 
hogy a legfiatalabbaknak, a 
gyerekeknek jó példával szol-
gáljanak, hogy már most magas 
szintre emelkedjen a mozgáskul-
túrájuk.

Elnézve a csapatokat, nem is 
lehetett más a véleménye a tán-
cokban gyönyörködőknek, mint 
hogy tartsanak ki sokáig, őket 
pedig kövessék a következő ge-
neráció legügyesebbjei.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az alábbiakban bemutatunk egy Pest-
szentlőrincen szép múlttal rendelkező 
sportágat, amelynek azért jól jönne a 

segítség. 

�Jubileumához, tizedik alkalmához érkezett a kerület egyik sport(os) 
rendezvénye, a Táncos Fesztivál, amelyre évről évre egyre többen 
neveznek, bemutatva, hogy mit sem ér az élet mozgás, ütem, ritmus, 

vagyis tánc nélkül. Nem véletlenül ültek sokan a lelátókon október 13-án, 
akikből vastapsot csalt elő a látvány, a produkció.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

A fesztivál indulói, résztve-
vői csak megerősíthették 
a közönségben azt, amit 
nagyjából már úgyis min-
denki tudott: a tánc örök.

„A dzsúdó javítja az egyensúlyérzéket 
és az erőnlétet.


